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16. Ό αύτός, Τά παλαιά έλληνικά βιβλία τής βιβλιοθήκης τοΰ Ελληνικού Ινστι¬ 

τούτου Βενετίας μετά προσθηκών εις τάς Βιβλιογραφίας β. Ιχ§Γ3ηά καί Δ. 

Γκίνη-Β. Μέξα, Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 120-156. 
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18. - Α 1 ρ Η ο η 5 β Κ.αε 8, 1x5 ηοίίεεδ ΙιίδΙοπςυεδ <3ο 3’ΗθΓθίθβε Οτεε, Αηεΐεοία ΒοΙΙεη- 

άίαηα 68, 3950, σσ. 475-480. 

19. Ό αύτός, 1x5 Ιΐντεδ ΗίαΓ^ίςυβδ Οτεεδ ρυόΐΐέδ ά νεηΐδε, ΜέΙαη§εδ Ειι§εηε Τΐδ- 
δεπιηΐ, III, 1964, σσ. 209-222. 

20. Ε η γ ί ο α Ρ ο 1Π 6 γ ί, δα &1αιηΐ Ιΐόπ §Γεοϊ δίαιτιρ&ίϊ α νεηεζϊα ηεΐΐα ρτΐπια ιηείέ 
άβΐ είηςυεοεηίο, Ρΐτεηζε 1969 ( = ΟοηΐΓίύιιίί α1Ι& δίοπε άεΐ ΙϊΒγο Ιίαΐίεηο. Μίδεεί- 

Ιαηεα ΐη οηοτε άϊ Ε&ΓηόεΓίο ϋοηαίΐ, σσ. 119-164). 

Α'. ΓΕΝΙΚΑ 

9Από των αρχών τοΰ ΙΘ' αιώνος πολλοί καί σπουδαίοι Έλληνες καί 
ξένοι μελετηταί ήθέλησαν νά παρακολουθήσουν την έξέλιξιν τής έκδόσεως 
των υπό Ελλήνων έκδοθέντων ελληνικών βιβλίων από τής εύρέσεως τής 
τυπογραφίας μέχρι καί του τέλους τής βασιλείας Όθωνος τής Ελλάδος 
(1476 - 1862) καί νά συντάξουν βιογραφίας των συγγραφέων αύτών. Μεταξύ 
αύτών αναφέρω τούς Γεώργιον Ζαβίραν, Άνδρέαν Παπαδόπουλον Βρετόν, 

Κωνστ. Ν. Σάθαν, "Ανδρόνικον Δημητρακόπουλον, τον Γάλλον ΕππΙο 
Εβςταηά, τον Σπυρίδωνα Λάμπρον, καί εκ των συγχρόνων τούς Κωνστ. Δ. 

Μέρτζιον, καθηγητήν Μ. Ί. Μανούσακαν καί τον αείμνηστον Ιατρόν 

Δ. Χατζή δήμον. 

Κατά τούς τέσσαρας τούτους αιώνας έτυπώθη πλήθος βιβλίων άναφε- 

ρομένων εις τήν κλασσικήν, μεσαιωνικήν καί νεοελληνικήν Φιλολογίαν 
καί__ώς ήτο φυσικόν—-εις τήν "Ορθόδοξον "Ανατολικήν Ελληνικήν 
"Εκκλησίαν, τά ιερά κείμενα τής Παλαιας καί Καινής Διαθήκης, τάς λει¬ 

τουργίας, ακολουθίας, τά Τυπικά κλπ. Έκ τούτων τά πολλά των τυπωθέντων 
κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας είδον τό φως εις τήν Δύσιν καί μάλιστα 
τήν Ιταλίαν, διότι ή μέν Ελλάς έδούλευε μέχρι καί του 3821 υπό τούς Τούρ- 

Ή έν Τταλίμ εκδοσις έλληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων 5 

κους (καί ή δουλεία παρετάθη διά πολλούς Έλληνας πολύ άργότερον), 

ή δέ "Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έπέτρεπε τήν ΐδρυσιν έλληνικών τυπο¬ 

γραφείου έν τή περιοχή της. Καί οσάκις έγένοντο εξαιρέσεις, ώς επί Κυ¬ 

ρίλλου Λουκάρεως 1 έν Κωνσταντινουπόλει (1627) ί) έν Μοσχοπόλει τής 
Β. "Ηπείρου (1734- 1769), τά πρώτα εκείνα τυπογραφεία εύρον οίκτρόν 
τέλος, τό δέ σεπτόν οικουμενικόν Πατριαρχεΐον άπέκτησεν ίδιον τυπογρα¬ 

φικόν κατάστημα μόλις τό 1798 επί πατριαρχίας Γρηγορίου Ε'. 

Ώς είναι γνωστόν, ή τυπογραφία δύναται νά θεωρηθή άνακαλυφθεΐσα 
τό 1440, αλλά τά πρώτα βιβλία έν "Ιταλία έτυπώθη σαν περίπου 25 έτη μετά 
ταΰτα, ώστε ή έφεύρεσις αϋτη δεν έφθασε ποτέ εις τήν βασιλεύουσαν Κων¬ 

σταντινούπολή προ τής κατά τό 1.453-άλώσεως αύτής ύπό των Τούρκων. 

Τό πρώτον βιβλίον έν Ρώμη έτυπώθη τό 1464/5, έν Ένετία τό 1465, έν 
Μιλάνφ τό 1471. Ώς έκ τούτου δέν ήδυνήθημεν νά ώφεληθώμεν έκ τής 
θαυμασίας ταύτης τεχνικής άνακαλύψεως αμέσως καί όσον έπρεπεν. 

"Άλλωστε τά πρώτα χυθέντα στοιχεία καί τά εξ αύτών τυπωθέντα βιβλία 
ήσαν λατινικά. Ώς τό πρώτον ελληνικόν βιβλίον τυπωθέν (άλλ’ άνευ μνείας 
χρονολογίας) θεωρεί ό Α £ ο 5 ί ί η ο ΡεΓίυδΐ2, τά "Ερωτήματα του 
Χρυσολωρα (1471 έν "Ενετία) ύπό Αάμπι νοπ ΑΒθΓ§αιι. 

Άλλ’ ή πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως δέν είχε μόνον πολιτικήν 
σημασίαν, εΐχεν ώς αποτέλεσμα καί τήν διάλυσιν πολυαρίθμων μεγάλων 
έλληνικών μονών τής "Ανατολής, καί τήν κατάργησιν έπομένως των έν 
αύταΐς καλλιγραφικών έργαστηρίων, όπου άντεγράφοντο διά τής χειρός 
τά άναγκαία προς χρήσιν τής "Ορθοδόξου Ανατολικής "Εκκλησίας ποικίλα 
βιβλία. 7Ησαν δέ ταΰτα τά κείμενα τών Ελλήνων Πατέρων, τά θεολογικά 
κείμενα (ών πολλά άντιρρητικά καί δογματικά), Βίοι, Συναξάρια, νομοκα- 

νονικαί διατάξεις, πρακτικά Συνόδων κ.ά., διά νά παραλείψωμεν τά τής 
«θυραίας σοφίας» φιλοσοφικά, γραμματικά καί ιστορικά, άναγκαία καί 
ταΰτα εις τήν μόρφωσιν τών εκκλησιαστικών. Άλλ" ιδία άντεγράφοντο τά 
αναγκαιότατα διά τούς ναούς λειτουργικά βιβλία, ών έκαστος έχρειάζετο 

1. Περί τού τυπογραφείου του Νικοδήμου Μεταξά βλ. Ηλιουπόλεως Γεννα¬ 

δίου Αραμπατζόγλου, Τό πρώτον έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικόν τυπο¬ 
γραφεΐον, Όρθοδοξία Τ', 1931, σσ.29Τ -300 (έν σ. 279 ή φωτογραφία έκδόσεως 1627), 

Κ. Δ. Μέρτζιου, Πατριαρχικά, έν Αθήναις 1951 (Πραγματεΐαι Ακαδημίας Αθη¬ 

νών, τόμος 15, άριθ. 4), σσ. 36 - 46. Μ. Τ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή άνέκδοτος αλληλογραφία 
τού Κυρίλλου Λουκάρεως προς τόν Αγγλον πρεσβευτήν έν Κωνσταντινουπόλει..., 

Πεπραγμένα Θ' Διεθνούς ΒυζαντινολογικοΟ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης Β', Αθήναι 1955, 

σσ. 533 -543 (σ. 538 έξ.). Επίσης καί τό βιβλίον τού Ουηηατ ΗθΓΪη§, όλιιηιε- 

ηίδοΐιεδ Ρ&ίπ3Γε1ΐ3ΐ ιΐηά ΕιίΓοραίδοΙιε ΡοΙΐϋΐΚ 1620- 1638, λνίβδδ&άοη 1965, έν τώ κεφ. 
σσ. 161-176: ϋϊε εεδΐε Οπεείιίδοΐιε Οπκ&εΓεί ίηι Οδπι&ηίδοΙιβη Κείοΐι. 

2. Α. Ρ β γ I υ δ ϊ, Ερωτήματα, Ρετ 1ε δίοπε ε 1ε ίοηΐΐ άεΐΐε ρπΤηε §Γ3ηιΐΏ3ΐίεΙιε 
βΓεείιε 3. 5ί3ηιρ3, Ιίεΐίε ηιεοϋοενείε ε υηιεηίδίίοε V, 1962, σσ. 323 - 324. 
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πλείονα του ένός διά τε τον λειτουργουντα και τούς χορούς των ψαλτών. 

Ταυτα ήσαν ή εϊλητάρια περιέχοντα ιδία την λειτουργίαν του αγίου Ίωάννου 
τού Χρυσοστόμου, άλλα καί τάς του Μεγάλου Βασιλείου, τού ' Αγίου Ια¬ 

κώβου ή των Προηγιασμένων κλπ., ή κώδικες περιέχοντες τά βασικά λει¬ 

τουργικά βιβλία, άτινα ήσαν κεφαλαιώδους : 

1. Ή Παλαιό. Διαθήκη καί ιδία έξ αυτής τό Ψαλτήρων ή Ψαλτήρ. 

2. Τά Εναγγελιατάρια, περιέχοντα τάς άναγινωσκομένας περικοπάς των 
τεσσάρων Εύαγγελιστών. 

3. Ό Πραξαπόστολος, περιλαμβάνων τάς άναγινωσκομένας περικοπάς 
εκ τών Πράξεων των Αποστόλων καί των επιστολών τής Καινής Δια¬ 

θήκης. 

4. Τό Προλόγων τό Μέγα. 

5. Ή Παρακλητική. 

6. Τό Ενχολόγιον (μέγα, μικρόν). 
7. Τά δώδεκα Μηναία τών ακολουθιών τών άκινήτων εορτών. 

8. Τό Τριώδιον καί τό Πεντηκοστάριον διά τάς κινητάς έορτάς. 

9. Τά μουσικά βιβλία (Τροπολόγιον, Κοντακάρια, Ειρμολόγιον, Θεοτοκά- 

ριον, Στιχηράριον, 5Ανοιξαντάρων. . .). 

10. Τά Τυπικά είτε λειτουργικά ήσαν ταυτα είτε κτητορικά, δΤ ών τό μέν 
έκανονίζετο ή τάξις τών άκολουθιών, τό δε ή τάξις τών μονών (σχετικά 
κάποτε μέ τά ψαλλόμενα έν ταΐς μοναΐς) -1. 

Επόμενον ήτο ότι μέ τον περιορισμόν τής παιδεύσεως καί την κατάρ- 

γησιν τών καλλιγραφικών εργαστηρίων ήλαττώθησαν τά παραγόμενα άντί- 

γραφα, ένώ ύπήρχον ορθόδοξοι ναοί έλληνιστί ψάλλοντες καθ’ άπασαν 
τήν σχηματισθεΐσαν κατά τούς μέχρι τού 1600 χρόνους άπέραντον Όθωμα- 

νικήν αύτοκρατορίαν, αλλά καί εις τάς ύποκειμένας εις τούς Φράγκους 
περιοχάς, ώς ή Κρήτη, ή Κύπρος, ό Μορέας, πολλαί νήσοι. 

Άνακαλυφθείσης λοιπόν τής τυπογραφίας έλύθη καί τό πρόβλημα 
τούτο. Διότι, άν εύρίσκοντο καλά χειρόγραφα καί καλοί έκδόται, οι όποιοι 
συγχρόνως ήσαν διορθωταί τού κειμένου καί τών τυπογραφικών δοκιμίων, 

ήτο δυνατόν νά τυπωθή έν εκκλησιαστικόν καί δή λειτουργικόν κείμενον 
εις χίλια π.χ. όμοια άντίτυπα, όπου νά μή ύπάρχη ή παραμικρά διαφορά, 

ένώ εις τά χειρόγραφα συναντώμεν άπό τού ένός εις τό άλλο πλήθος μικρο- 

διαφορών, παραναγνώσεων, παραλείψεων κλπ. Οΰτο^ θά ήτο δυνατόν να 
έφοδιασθοϋν οί ναοί διά τών άναγκαίων αντιτύπου, τά όποια έξ άπόψεως 

1. Έν έπιμέτρω ευρίσκει τις τούς Πίνακας έν οίς τό πρώτον συνελέχθησαν τά ονό¬ 

ματα τών έκκλησιαστικών βιβλίων εις τε τά χειρόγραφα καί τάς έκδόσεις. 
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κόστους έστοίχιζον πολύ όλιγώτερα καί έξ άπόψεως χρόνου ήτο δυνατόν νά 
παραχθοΰν εις άσυγκρίτως μικρότερον διάστημα άπό όσον άπήτει ή άντι- 

γραφή ίσου άριθμοΰ’ χειρογράφων. Έπωφελήθησαν λοιπόν οί Έλληνες οί 
καταφυγόντες εις τό εξωτερικόν έκ τής τοιαύτης άνακαλύψεως καί ήρχισαν 
ή τυποΰντες βιβλία διά τών ΰπό τών Εύρωπαίων ΐδρυθέντων τυπογραφείων ή 
συνεταιριζόμενοι προς αυτούς ή ίδρύοντες ίδια, άλλοτε ώς άπλοι διορθωταί 
(δηλαδή έκδόται καί όχι έπιχειρηματίαι τυπογράφοι) είτε έπιτυγχάνοντες 
προνόμιον διά τήν αποκλειστικήν έκδοσιν τού κειμένου είτε χαράττοντες 
τά προς τούς χαρακτήρας τών καλλιγραφημένων χειρογράφων όμοιάζοντα 
γράμματα καί συμπλέγματα ή άλλως. Ή πελατεία των ήτο έξη σφαλισμένη, 

διότι κατά βάσιν άπηυθύνοντο προς τούς υπό τούς Φραγκούς (μέχρι τού 1669 

ιδία) δουλεύοντας Όρθοδόξόυς Έλληνας τής Εγγύς Ανατολής, ήδύναντο 
όμως νά έμπορευθοΰν καί μέ τούς ύπό τον τουρκικόν ζυγόν εύρισκομένους 
άδελφούς των, πείθοντες τούς δυνάστας περί τής ανάγκης τών βιβλίων καί 
τού άκινδύνου άπό πολιτικής πλευράς τής χρήσεως αύτών. Οΰτω δ’ έξηγεϊται 
διατί τά βιβλία ταυτα έτυπώθησαν ίδια έν Ένετία, ένώ τά τυπωθέντα έν Μι- 
λάνφ, Φλωρεντία, Ρώμη, Παρισίοις κλπ. ήσαν όλίγιστα, τινά δέ τών τυπω- 

θέντων εκεί άπηυθύνοντο μάλλον πρός τούς ελληνιστί ψάλλοντας ήνωμέ- 

νους Όρθοδόξους έν τή κάτω Ιταλία, Σικελία καί τή Κρυπτοφέρρη, μολονότι 
καί ούτοι (πολυάριθμοι έν Καλαβρία π.χ.) έχρησιμοποίουν τάς ένετικάς 
εκδόσεις τάς προωρισμένας διά τούς «σχισματικούς». 

Έτο τόσον συμφέρουσα όμως ή έπιχείρησις ώστε ταχέως μετέπεσεν 
εις χεΐρας τών εντοπίου, άγνοούντων τήν έλληνικήν γλώσσαν, οί όποιοι 
έχρησιμοποίουν διορθωτάς Έλληνας. Οί Έλληνες ούτοι ήσαν καί άλλοι 
λόγιοι, άσχολούμενοι πρωτίστως μέ τούς κλασσικούς συγγραφείς, άλλά καί 
ιερωμένοι έγκατεστημένοι ώς πρόσφυγες εις τήν Ένετίαν καί άλλαχοΰ, 

προερχόμενοι δέ έκ Κρήτης, Κύπρου, Ίονίων Νήσων, Ηπείρου καί άλλων 
περιοχών, αί όποΐαι εΐχον σχέσιν μέ τήν ένετικήν μητρόπολιν. Έχρη- 

σιμοποιούντο δέ τότε τυπογράφοι άνελλήνιστοι, οί όποιοι —ώς καί σήμε¬ 

ρον — δέν έγνώριζον τήν έννοιαν τών στοιχειοθετουμένων κειμένων, άλλά 
μηχανικώς είργάζοντο. Τούτο δέν διήρκεσεν επί πολύ, άφ’ ής μάλιστα τό 
β' ήμισυ τού ΙΖ' αίώνος τό έπιχειρηματικόν πνεύμα τών Ήπειρωτών έπέ- 

τυχε τήν σύστασιν τών τριών μεγαλυτέρων τυπογραφείων τής Ένετίας, δη¬ 

λαδή τών τού Νικολάου Γλυκέος (1670 έξ.)1, του Νικολάου 

1. Περί τοϋ Γλυκέος ώς τυπογράφου καί τών έκδόσεών του βασικώς όρα Κ. Δ. 

Μ έ ρ τ ζ ι ο ν, Ή οικογένεια τών Γλυκέων ή Γλυκήδιον, Ηπειρωτικά Χρονικά Γ, 1935, 

σσ. 1 -186. Τοϋ αύτοϋ, Παράρτημα, αύτόθι ΙΑ', 1936, σσ. 328 - 341. Τοϋ αότοϋ, 

Τρίτον καί τελευταϊον παράρτημα τών παρά Νικολάιρ Γλυκεΐ τώέξ Τωαννίνων έκδόσεών, 

αύτόθι ΙΓ', 1938, σσ. 114-116. Δη μ. Γκί νη, Συμπλήρωσις τοϋ καταλόγου τών εκ¬ 

δόσεων Ν. Γλυκέος, αύτόθι ΙΒ', 1937, σσ. 175- 179. 
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Σ ά ρ ο υ (1681 έξ.) και του Δημητρίου Θεοδοσίου (1755 έξ.), 

οί'τινες διά δυναστειών ολοκλήρων υπηρέτησαν επί μακρόν την ΰπόθεσιν, 

δημιουργήσαντες την παράδοσιν την οποίαν μετά ταϋτα καί μετά την 
σύστασιν τυπογραφείων έν τε τή Κωνσταντινουπόλει καί τώ έλευθέρφ 
Ελλη νικώ Βασιλείω κατά τον παρελθόντα ΙΘ' αιώνα έξηκολούθησαν 
ού μόνον τυποϋντες επιμελέστατα τά λειτουργικά βιβλία αλλά καί έφο-. 
διάζοντες δεόντως δούλους καί ελευθέρους Έλληνας δΓ αύτών. 

Σημειωτέον ότι οι πρώτοι τυπογράφοι, διορθωταί καί έκδόται λειτουρ¬ 

γικών κλπ. εκκλησιαστικών βιβλίων όσοι ή σαν (ερωμένοι έδρασαν πριν 
κτισθή ό έλληνικός ναός του 8εη ΟίθΓ£Ϊο άώ Οταοί τής Ένετίας. Πράγματι 
είναι γνωστόν ότι ό ναός ούτος, προϋπαρχούσης τής Κοινότητος, ιδρύθη 
μεταξύ των ετών 1539 - 1573. Τούτο έχει ιδιάζουσαν σημασίαν, διότι 
πιστοϋται ότι δεν έχρησιμοποιήθησαν τά έν τω ίερώ βήματι τού ναού τού¬ 

του χειρόγραφα (είλητάρια καί κώδικες) διά τάς πρώτας εκδόσεις, άλλά 
διωρθώθησαν αύται επί τή βάσει χειρογράφων τών Φράγκων συλλογέων 
ή ευρισκομένων εις χεΐρας προσφύγων Έλλήνιον 1 ή είδικώς άντιγραφέν- 

των ή μεταφερθεντων έξ Ανατολής (ιδία Κρήτης) προς τον σκοπόν τούτον. 

Τούτο έχει ιδιάζουσαν φιλολογικήν σημασίαν δΤ ήμας. 

Β'. Η ΤΥΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

I. Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

Ή πρώτη έκδοσις του εβραϊκού κειμένου έγένετο τό 1488, τού έβραϊκου 
Ψαλτηρίου τό 1477, τής λατινικής νιι1§αΐ3. τό 1462. Του έλληνικοϋ κειμένου 
πάλιν προηγήθησαν οι Ψαλμοί, τούτο δε διότι τό βιβλίον τούτο άναγινώ- 

σκεται έν ταΐς άκολουθίαις τής Ανατολικής Εκκλησίας (τά καθίσματα τού 
Ψαλτηρίου, ό Εξάψαλμος, ό Ν' Ψαλμός, ό Προοιμιακός κλπ. κλπ.). Ή 
πρώτη έκδοσις τού Ψαλτηρίου έγένετο έν Μιλάνω καί δή μεταξύ τών έκεϊ 
πρώτων 10 τυπωθέντων ελληνικών βιβλίων (1476- 1499), πριν ή άρχίση 
ή έκτύπωσις χρονισμένων βιβλίων έν Ένετία. (1484), Φλωρεντίμ (1486), 

ή Ρώμη καί έχει τον τίτλ,ον «Δαυίδ προφήτου καί βασιλέως μέλος. Ώανΐά 

1. Ή πρώτη καταγραφή αντικειμένων κμί βιβλίων τής Ελληνικής Κοινότητος 
Ένετίας τοΰ έτους 1477 (Θησαυρίσαατα 1, 1962, σσ. 2-3) περιλαμβάνει καί τινα 
βιβλία έν οίς Τριφδιον καί Μηναία καί Στιχηράρια (ό έκδοτης έν σ. 3 έτύπωσε : 
στοιχειράνιν !). Τινά τούτων ήσαν προσφοραί τής Άννης Παλαιολογίνας Νοταρα. 

Καθ α μέ πληροφορεί ό συνάδελφος κ. Μ. Τ. Μανούσακας, άνέκδοτος παραμένει έν 
τω Άρχείφ τής Ελληνικής Κοινότητος Ένετίας άλλη καταγραφή βιβλίων τοΰ ναοϋ 
του * Αγίου Γεωργίου Οπό ένδειξιν Κ.€£. 129, έτους 1528. 
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ρνορΗβίαβ βί ΐ'β·§Ϊ8 ιηβΙθ8. Ιιιιρΐ'β88ηιη ΜεάίοΙαηί 1481» λ Τήν 15ην Νοεμ¬ 

βρίου 1486, ήτοι μετά πέντε ολόκληρα έτη, έπανελήφθη ή έκδοσις τού Ψαλ¬ 

τηρίου έν Ένετία υπό τον αύτόν τίτλον «Δαυίδ προφήτου και βασιλέως 

μέλος...» ύπό Αλεξάνδρου υιού Γεωργίου τοΰ Κρητός 
από Χάνδακος 2. Ό Γεώργιος ούτος (1459 - 1501) ήτο έκ τών 12 ουνιτών 
ιερέων τού Χάνδακος 3. Τό 1494 ή έκδοσις του Ψαλτηρίου έπανελήφθη 
ύπό τοΰ Ιουστίνου Δεκαδύο4, Κερκυραίου, ό όποιος και προέ- 

ταξε τά εξής χαρακτηριστικά : «9Ιουστίνος ο Δεκαδύος τοΐς έν 'Ελλάδι Γραι¬ 

κό ϊς εύ πράττειν. . . εδοξέ μοι τήν θεόπνενστον βίβλον τών θείων πρώτον 

έντνπώσαι Ψαλμών, τόν τ’ άριαπως ταντην και άξίως του έν αύτώ συνθέμεναν 

πνεύματος προφήτην άμα και βασιλέα, ώσπερ τινά πρόδρομον καί κήρυκα δια¬ 

πρύσιον τών μετ' ον πολύ τνποίθησομένων ήμίν θείων προεκπέμψαι Γραφών. 

Ονκ εις μακράν γάρ και τό Τριφδιον καί δ καλεϊν ήμϊν έθος Πεντηκοστά- 

ριον, μεθ’ δ τήν Παρακλητικήν, Θεόν σνναιρομένου, τυπώαομεν. Ταυτι γάρ 

εύ οίδ’ οτι ταϊς κατά τόπον άγίαις τού Θεού έκκλνησίαις πολλήν τε καί μεγά- 

λην τήν χρείαν παρέχεται. . .». Ποιος ύπήρξεν ό ρόλος τού Δεκαδύο τού¬ 

του εις τήν έκδοσιν του Ψαλτηρίου δείκνυται έξ αυτού τούτου τού προ¬ 

λόγου : «Πρόκειται τοίνυν τό κοινωφελές τούτο τοϊς βονλόμενοις ψαλτήριον. 

Υμείς ά’ (οι άναγνώσται) άνά χεΐρας λαβόντες. οσοι τάς ψυχάς ενρυθμότεροι 

καί τήν έξ αυτού ώφέλειαν καρπωσάμενοι, τήν τώ>ν ευχών χορηγίαν άντίδοτε, 

’Άλδω μέν τω φιλέλληνι ώς δεξιότητι φύσεως έφευρετή τον τών γραμμάτων 

γεγενημένω χαρακτήρος (ώς είρηται)' έμοί δέ (τω Ίουστίνω δηλ.) ώς οντω 
θερμώς προθνμησαμένω τε τυπωθήναι καί μηδενός άμελήσαντι τών συντελούν- 

των προς τήν ορθότητα' υγιέστατα γάρ έντετνποοται καί ορθότατα. 'Έρρω- 

σθε». Έκ τής καταλήξειος ταύτης τού προλόγου φαίνεται ότι ό Δεκαδύος 

1. ΤοβΓ&ηά, ΙΙΓ, Νο 27, σ. 50. 

2. Τε§Γ3.η(1, I, Νο 4, σσ. 7-9. 

3. Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, Τό κληροδότημα τοΰ καρδιναλίου Βησσαρίω¬ 

νος για τούς φιλενωτικούς τής Βενετοκρατουμένης Κρήτης, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 84. 

4. Γ ε § γ α η ά, I, Νο 11, σσ. 22-25. Περί τοΰ Δεκαδύο τούτου, τοΰ Ψαλτηρίου 
καί τού πιθανού έτους τής έκδόσεώς του (1494 - 1498) ό’Ηλίας Π. Βουτιερίδης, 

Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Άθήναι 1924, σσ. 224-229, ιδία σ. 225, σημ. 

Επιστολήν τοΰ Ιουστίνου προς Αρσένιον Αποστολήν καί τούτου πρός Δεκαδύον (1532 - 

1533) άλλην έδημοσίευσεν ό Μ. Ί. Μανούσακας, Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου 
Ακαδημίας 5Αθηνών 8-9, 1961, σσ. 15 - 29 (καί 46 - 48), όπου καί πληροφορίαι περί του 
έκδοτου τούτου καί διορθωτοϋ. Εσχάτως ή Κ ε ε ί ] ε Κοζοιηοπά, Ηεί Ρδείΐεποπ ν&π 
Αΐάιΐδ Μεηαίίαδ, Ηεί Βοε): XXXVI, Χάγη, σσ. 94-99, μετέθηκε τήν χρονολογίαν τής 
τυπώσεως από τού 1497 εις τό 1495, ύπεστήριξε δ’ότι άπίθανον είναι ό Δεκαδύος νά 
έξέδωκεν «"Ωρας τής αειπάρθενου Μαρίας» (πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Κλείδα, σ. 

67, σημ. 3). Τήν ύπόδειξιν τοΰ άρθρου οφείλω εις τόν συνάδελφον κ. Μ. Ί. Μανούσα- 

καν, όν καί έντεΰθεν εύχαριστώ. 
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ούτος υπήρξε διορθωτής, δηλαδή κριτικός εκδότης. Ήτο δ? ό Ιουστίνος 
και κανονογράφος, συνθέσας δύο ακολουθίας, του άγιου νεομάρτυρος Ίωάν- 

νου του έξ Ίωαννίνων (I- 1526) και Αθανασίου του έν Μετεώρω λ Έκ τοΰ 
προλόγου έπίσης μανθάνομεν δτι ό Αΐάο Μαηιιοίο προέτρεψε τον Δεκαδύον 
εις την έκδοσιν, έσκόπευε δέ ούτος νά τυπώση τό Ψαλτήριον έβραϊστί, 
ελληνιστί καί λατινιστί. 

Ήκολούθησεν ή εκδοσις του Ψαλτηρίου τό 1521 υπό του «Άν¬ 

δρε ο υ τοΰ Κουνάδου1 2 πόνω δέ Κωνσταντίνου του Πα¬ 

λαιό κ ά π ο υ τοΰ Κρητός 3 έκ Κυδωνιάς έλκοντος την γενετής σει¬ 

ράν» 4. Ή οικογένεια Παλαιόκαπα εις την όποιαν ανήκουν ιερωμένοι, σοφοί 
καί εις ζωγράφος είναι συνδεδεμένη με την Ένετίαν καί την Ραάονπ 5. 

Τό 1534 έγένετο άλλη εκδοσις ύπό του Ζακυνθίου Δημητρίου Ζήνου6. 

Η πρώτη εκδοσις τοΰ κειμένου των Έβδομήκοντά έγένετο έν Κομ- 

πλούτφ φροντίδι τοΰ Ισπανού καρδιναλίου Χπηβηέδ, 1514-1517, καί έν 
πολυγλώσσφ έκδόσει τής Βίβλου 7. Δευτέρα είναι ή ΑΜΐηα έν Ένετία του 
1518. Τρίτη είναι ή έν Ρώμη, έπιμελεία τοΰ καρδιναλίου 1587, δια¬ 

φέρουν δ5 αύται κατά τά χειρόγραφα άτινα είχον προ οφθαλμών οί έκδόται. 
Αντί νά προβή εις τύπωσιν τής Παλαιας καί Καινής Διαθήκης, περί¬ 

εργος προσωπικότης ό Κερκυραΐος ιερομόναχος καί «μέγας πρωτοσύγκελ- 

λος Κερκύρας» Ιωαννίκιος Καρτάνος, φυλακισθείς διά λόγους 
οϊτινες δεν είναι τοΰ παρόντος, συνέγραψε βιβλίον τιτλοφορηθέν «"Άνθος 

καί άναγγαίον (δΐε) τής 77. καί Κ. Διαθήκης» 8, όπου ανέπτυξε παραδόξους 
καί αίρετικάς θεολογικώς έντυπώσεις του έκ τής άναγνώσεως των βιβλικών 

1. Πρβλ. Τε§Γαπό, ί, σ. ΟνίΙ. 

2. Πρβλ. Ρ ο 11 ΐ 6 γ ί, 8υ αίοϋπί Ιίόπ βτεοί 3 νεηεζία, σσ. 145 - 164, όπου περί τοΰ 
Ανδρέου τούτου Κουνάδου, των έκδόσεών του καί τών μεθ’ ών συνειργάσθη Ιταλών 
τυπογράφων. 

3. Περί τού πλαστογράφου τούτου κειμένων όρα Ρ. I. Ε 6 τ ο γ, Ρτοοίυε, «όε Ιτε- 

άίίΐοηε άίνιη3ε Μίκεαε»: ιιη ίαυχ (1ε Ο. Ρ3ΐ3εοε3ρρ3, ΟΟΡ XXVIII, 1962, σσ. 288 -299, 

όπου καί ή άλλη βιβλιογραφία. Πρβλ. περί αυτού ώς κωδικογράφου X ρ. Π α τ ρ ι ν έ- 

λ η ν, ΕΜΑΑΑ 8-9,1961, σσ. 101 -102, δπου καί άλλη βιβλιογραφία. Πρβλ. καί Ρ. Ο 3- 

Π3 Γί, δοπρίοπιιηι XVII, 1963, σσ. 66καί 79. Κ. Α. άε Μεχετ, αυτόθι XVIII, 1964, 
σσ. 262, 265-266. Όμοίως Α. Κ. 3 ε 5, Εεε Ιίντεδ ΙίΙιΐΓβΐηιιεδ, σ. 214. 

4. Π ε β γ 3 π ά, III, Νο 230, σ. 264. 

5. Πρβλ. Ρ3ρ3άορο1ί, ΗΪ510ΓΪ3 Ογηιιΐ35π Ρ3ΐ3νίηΐ, 1726, σ. 39, καί Αν¬ 

δρόνικον Δημητρα κόπουλ ον, Επανορθώσεις σφαλμάτων παρατηρηθέντων 
έν τη ΝΦ τού Κ. Σάθα, Τεργέστη 1872, σ. 22. 

6. Ε©βΓβηά, III, Νο 333, σ. 348. 

7. Εε εαηΐίηαΐ Χϊηιεηέδ Γαηείδεαίη εί Ια δϊίυαίίοη άε Γέ§ΙΪ5ε εη Εδρα^ηε 3 ία ίϊη εί 
3ΐι εοιτιηιεηεειηεηί <3υ XVI6 δίέείε 3νεε υηε άϊδδετίαΐίοη δία Πηςυΐδίΐΐοη ραι* Ιε άοείευτ 
Ηείεΐέ, Ιταδιώ..., Ραπδ 1856, σσ. 130- 165 : Εα Βΐόΐε ροΙγ§ΙοίΙε ά’ΑΙοαίΗ. 

8. Πρώτη εκδοσις 1536, Εε§Γ3ΐκ1, I, Νο 95, σ. 226. 
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κειμένων, αϊτινες προεκάλεσαν έκκλησιαστικάς αντιδράσεις καί έπισήμους 
καί τοΰ Παχωμίου Ρουσσάνου ι. 

Δεν θεαιρώ σκόπιμον νά έξιστορήσω τά κατά τάς μετά ταυτα εκδόσεις. 

II. Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

"Ολόκληρος ή Καινή Διαθήκη ελληνιστί καί λατινιστί έτυπώθη τήν 
ΙΟην Τανουαρίου 1514 χωρίς τόνους καί πνεύματα*, εις τήν σειράν τής 
εξάτομου πολυγλώσσου έκδόσεως τής παρασκευασθείσης πρωτοβουλία του 
Τσπανου καρδιναλίου Χϊηιεηέδ. Τό τμήμα τό περιέχον τό ελληνικόν κεί¬ 

μενον τής Κ. Δ. συνεξεδόθη μετά τοΰ λατινικού καί έπεγράφη «Νο νηπι 

ΤβςΙαηιβηίη/η ξτβββ βΐ Ιαίίηβ ιη Αοαάβηύα Ο οτηρΙηίβΠ8ί ηονίΐβτ ίηιρτββ- 

8ηηι». Διά τοΰ τυπογραφείου δαόίο τό 1538 έτυπώθησαν έν Ένετία τής Καινής 
Διαθήκης Άπαντα3. Μόλις τό 1539 γνωρίζομεν δτι έτυπώθη «Τερόν Εύαγ- 

γέλιον» 4 τό δέ 1542 Απόστολος5. Καινή Διαθήκη έτυπώθη έν Χάγη τό 
1521 καί έν Βασιλεία τό 1545 6. «Θειον καί ιερόν Εύαγ^έλιον» έτυπώθη έν 
Ένετία τό 1588 «εχει από τής ένσάρκον οικονομίας τον κν και Θεόν καί σω~ 

τήρος ημών "Ιησού Χρίστον, μφπη'» (έν τή β' σελίδι άφιέρωσις : «Τω πανα- 

γιωτάτω. . . κνρίω (Ιερεμία.. . Γαβριήλ άρχιεπ. Φιλαδέλφειας. . . μφπε » 

[= 1585])7. 

III. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

Εϊδομεν ανώτεροι ότι τό 1486 έγένετο ή εκδοσις τοΰ Ψαλτηρίου έν 
Ένετία ύπό τοΰ Αλεξάνδρου υίοΰ Γεωργίου τοΰ έκ Χάνδακος. Ούτος είχε 
συνεταιρισθή μέ τον Λαόνικον πρωτοπαπάν Χάνδακος, μα¬ 

θητήν διατελέσαντα τοΰ Μιχαήλ Αποστόλη, έκ του τυπογραφείου τούτων 
δ’ έξεδόθη καί ή Βατραχομυομαχία. «Μέ αυτούς ήρχισεν ή μακρά παρά- 

δοσις τής Ελληνικής τυπογραφίας έν Βενετία» 8. Κακώς λοιπόν λέγεται 
δτι τό τυπογραφεΐον τοΰ Νικ. Βλαστού, Κρητός καί αΰτοϋ, μεθ’ ο δ συνέ- 

1. Πρβλ. ανωτέρω τόν Γεεταπά καί πρό αύτοϋ Κ. Ν. Σάθαν έν ΝΦ, 1861, 

σσ. 147- 150. 

2. Εε8Γ3πά, I, Νο 40, σσ. 112-118. 

3. ΕεβΓαηά, II, Νο 237, σσ. 157 - 158. 

4. Εε8Γ3ηό, I, Νο 99, σ. 235. 

5. Έπιμελεία τού Κερκυραίου "Ανδρονίκου Νουκίου, αύτόθι II, Νο 238, σ. 158. 

6. Δελιαλης, Κατάλογος έντυπων Βιβλιοθήκης Κοζάνης Α', Θεσσαλονίκη 
1948, σ. 3, Νο 8-9. Πρβλ. καί Νο 10- II, εκδόσεις ομοίως τοΰ !6ου αϊώνος. 

7. Βιβλιοθήκη Τέρας Μητροπόλεως Κοζάνης. 

8. Κ. Γιαννακόπουλος, Έλληνες Λόγιοι, σ. 61. 
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πραξεν ό γνωστός λόγιος Ζαχαρίας Καλλιέργης, ήτο τό πρώτον 
έν Ένετία έλληνικόν τυπογραφειον λ 

Ό Ζ. Καλλιέργης είναι ό γνωστός Κρής κωδικογράφος 1 2, συνεργάτης 
τοϋ "Αλδου Μανουτίου και επιμελητής εκδόσεων και θύραθεν συγγραφέων. 

Τό τυπογραφειον πρέπει νά ίδρύθη περί τό 1493, ώς εξάγεται έκ τοϋ 
προλόγου τοϋ Μ. Μουσούρου εις τό Μέγα Ετυμολογικόν (1499) «εκτον 

έτος τοντί», μέ οικονομικήν ένίσχυσιν τοϋ συμπατριώτου του εύγενοΰς 
Ρεθυμνίου Νικολάου Βλαστοϋ, μέ τον όποιον μάλλον είναι συνέταιρος, 

διότι ό Βλαστός θέτει τό έμβλημά του παρά τό τοϋ Καλλιέργου, τοϋ όποιου 
έμβλημα ήτο ό δικέφαλος άετός ! Οί έργάται τοϋ τυπογραφείου τούτου ή σαν 
Ελληνες, προϊστάμενος δ’ αύτοϋ ό Ιωάννης Γρηγορόπουλος. Κατά τον 
Μουσοϋρον ή εργασία τοϋ Ζαχαρίου Καλλιέργου ήτο «τοϊς έπειτα διήγημα, 

μεγα μεν εις δόξαν νμετέραν, μέγα δέ είς κοινήν τον (έλληνικοϋ) γένους 

ωφέλειαν». Τό 1509 έξέδωκε τά Έξεψάλματα, συναγωγήν λειτουργικών 
ακολουθιών ύπό τον περίεργον τοϋτον καί άνεπανάληπτον τίτλον. Άπό 
τοϋ 1514 ό Ζ, Καλλιέργης εύρίσκεται εις Ρώμην3, όπου ιδρύει έλληνικόν 
τυπογραφειον·δι’ ου έξεδόθη Πίνδαρος, Θωμάς Μάγιστρος,5Οκτώηχος, Φα- 

βωρίνος. Τό 1527 γράφει τον τελευταιον γνωστόν διά των χειρών του κώδικα, 

έκτοτε άγνοοΰμεν τά κατ' αύτόν. Σημαντικόν είναι ότι ό Καλλιέργης έχά- 

ραξε καί τόν τύπον τών ελληνικών γραμμάτων άτινα έχρησιμοποίησεν έν 
τή ένετική τυπογραφία του. Ούτως άναγινώσκομεν εις τά Έξεψάλματα, 14 

Απριλίου 1509: «'Ο ταπεινός υμών και ελάχιστος έν Χριστώ αδελφός Ζαχα¬ 

ρίας ό Καλλιέργης, ό έκ 'Ρειθείμνης, τή αυτόν δεξιότητι και άναλώμασιν ϊδίοις, 

εις κοινήν ωφέλειαν τουτονϊ τόν χαρακτήρα και τύπον τών γραμμάτων έποιή- 

σατο, έξ ού τό παρόν βιβλίον ένοικων 3Ενετίαις, ήδη συν Θεώ έτνπώσατο. ’Έτει 

τώ άπό τής ένσάρκου οικονομίας τον κυρίου ημών 5Ιησού Χρίστον, χιλιοστόη 
πεντακοσιοστώ έννάτω, μηνός άπριλλίου ιδ'» 4. Τό βιβλίον περιέχει τήν άλφά- 

βητον, τό «Παναγία Τριάς», τό «πάτερ ήμών», τήν ευλογίαν τής Τραπέζης 
προ τοϋ γεύεσθαι, τήν μετά τό γεύεσθαι ευχαριστίαν, τά έν τφ έσπερινώ αδό- 

1. Κ. Καιροφύλας, Νέα Εστία Δ', 1928, 796 -799, ακολουθών τόν Κ. 
Σάθ α ν, Μελέτη Β', 1908, σ. 481 - 482, όπου καί περί του Βλαστού τούτου ώς άντιγρα- 
φέως κωδίκων. 

2. Πρβλ. Χρ. Πατρινέλην, ΕΜΑΑΑ, 8-9, 1961, σσ. 89 -90. Ρίΐυΐ Οα- 

η&ιΊ, δεπόεδ Ογ608 άε 1ά Κεηείδδ&ηεε, δεπρίοπυτη XVII, 1963, σ. 63. 

3. Πρβλ. Μ.Ί. Μανούσακαν, Ή παρουσίαση άπό τόν Ίανό Λάσκαρη τών 
πρώτων μαθητών τοϋ Ελληνικού Γυμνασίου τής Ρώμης στόν πάπα Λέοντα Ι' (15 Φεβρουά¬ 

ριου 1514), Ό Έρανιστής Α', 1963, σσ. 161 -172, ίδίμ έν σ. 171. Προ τής άνω μελέτης 
έθεωρεΐτο ότι ό Ζαχαρίας ένεφανίσθη εις Ρώμην τό επόμενον έτος (1515). Ό καθηγητής 
Μανούσακας δέχεται ότι πιθανόν ήλθε τό 1513, έτος τής ανόδου είς τόν θρόνον τοϋ 
Λέοντος Γ. 

4. Ε ε § γ α η ά, I, Νο 34, σ. 94. 
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μένα καί άναγινωσκόμενα, τά έν τή θεία λειτουργία, τά έν τώ μικρώ άποδεί- 

πνω, τό «μεγαλύνει ή ψυχή μου», τόν Ν' Ψαλμόν, τό «ό κατοίκων έν βοή¬ 

θεια τοϋ Ύψίστου» λ Είναι δηλονότι μικρόν Ώρολόγιον ή Έγκόλπιον διά 
τάς συνηθεστέρας ακολουθίας ενός ίερέως, ό όποιος ήδύνατο νά ψάλη τόν 
Εσπερινόν, τήν θείαν λειτουργίαν, τό άπόδειπνον καί τάς εύχάς τής Τρα¬ 

πέζης τό πρώτον έξ εντύπου. 

Περί τών έν Μιλάνω εκδόσεων διέλαβον εσχάτως είς ειδικόν άρθρον 2. 

Απόπειρα ίδρύσεως ελληνικού τυπογραφείου έν Φλωρεντίοι κατά 
Μάρτιον 1551 ύπό τοϋ Τωάννου Πέτρου Βεργίτζη, Κρητός έναυάγησε3. 

"Ιδιον τυπογραφειον διέθετεν έν Βενετία ό Χίος Εμμανουήλ Γλυτζώνης ή 

Γλυτζούνης, περί οΰ περαιτέρω. 

IV. ΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΤΥΠΩΘΕΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

α') Τό 'Ωρολόγιον. 

Τήν 3ην Αύγούστου 1509 ό Ζαχαρίας Καλλιέργης έκυκλοφόρησε τό 
Ώρολόγιον 4, είς τό όποιον προέταξε τόν γνωστόν πρόλογον «τοϊς απαντα¬ 

χού Όρθοδόξοις Χριστιανοϊς έλεος παρά Θεόν καί ειρήνη πληθννθείη», όπου, 

άφοϋ εΐπεν ότι οί προ αύτοϋ ήσχολήθησαν μέ τήν έκδοσιν φιλολογικών 
ιδία βιβλίων, «Έγώ δέ τά τοιαντα κατά τό παρόν έάσας, θεία τινϊ έπιπνοία 

και γνώμη θεοσεβών τινων άνδρών, τά εις τήν ακολουθίαν τής αγίας καί κα¬ 

θολικής τον Θεόν Εκκλησίας άναγκαϊά τε και χρήσιμα έντνπονν ήρξάμην, 

ά οί σοφοί διδάσκαλοι καί θεηγόροι κήρνκες αυτής, θεολογικώς τε άμα καί 

φιλοσόφους, έμμούσως έμελψδησαν ιν αυτός ποριζόμενος τά προς τό ζην 

αναγκαία καί υμάς συν τούτοις ενπορεϊν ποιήσω, δι ολίγου τίνος καί τον 

τυχόντος άναλώματος, ών καί μετά πολλον δνσπόριστα γένοιτ αν ύμϊν. 'Η 

πικρά γάρ τοϋ γένους ήμών ξνμφορά καί πολύτροπος αίχμαλοοσία φεν 1 τού¬ 

τον αίτιον έγένετο. Καί ον μόνον ήρξάμην, ώς εϊρηται ύμϊν, αλλά και τδ 
Ώρολόγιον ήδη συν Θεώ μετά τής προσηκούσης έκτελέσας έπιμελείας, ώσεϊ 

θεμέλιον έθέμην κάλλιστον καί αρχήν ήδίστην τον προκειμένον μοι άθλου, καί 

έτι τούτο πρόχειρον τοϊς θέλουσιν έχειν. Μεθ' δ,. Θεόν σνναιρομένον καί υμών 

σννεργονντων, τήν Παρακλητικήν, τά Μηναία, τό τε Τριωδιον καί τό Πεντη- 

κοστάριον τνπώσω' καί προς τούτοις εί τι άλλο χρήσιμον καί άναγκαϊον δόξει 

1. Ψαλμός 90 (91). 
2. I Οτεοΐ α Μΐΐ&ηο, ηοίε άι Ν ί ο ο 1 & Β. ΤοιηεάεΈϊδ, Μίΐαηο 1967, ΙδίίΙυίο 

ΕοηΛεπΙο Αοο. όΐ δείεηζε ε Εεϋΐετε, 01&5$ε άϊΕείίεΓε, νοί. 101, σσ. 568 -580. 

3. Παρά τό σχετικόν συμβόλαιο ν, όπερ έδημοσίευσεν ό Σπ. Λάμπρος, Συμ- 

βόλαιον περί ίδρύσεως Έλληνικοϋ τυπογραφείου έν Φλωρεντία τφ 1551, Νέος Έλληνο- 

μνήμων Β’, 1905, σσ. 199-208. 

4. Εε§ τατιά, I, Νο 36, σσ. 96-97. 
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Τ". 7.Ίψ’ ^αγματείαν». Πβραιτίρβ,. μετά τόν «ρ^ραμμαπσαόν 
της εκδοσεως ,ων βαρκών λεντουργ,κών βιβλίων της Όρθοδόξοο Ετή¬ 
σιας, εις ην δι άγνωστους ήμϊν λόγους δέν ήδονήθη νά προνωρήσπ τοΛ 
λαχιστον εν Ενετιο·, ποιείται εκκλησιν διά τήν αγοράν τοϋ βιβλίου διά 

να γίνουν οί άγορασταί «Λ*, τοϋ έγγαμον το/θΖΖα Ζ ’ 

2Τ*55 ΜνΆ'1"" *“ <■*ΖΖ 
γνωρ^ζ0„μεν· ^ανειλημμένος μετά ταΰτα έτυπώθη τό Ώρολό- 

! ■■ τω παρα Σαβκρ τον Μψολογίον. Ώρολόγιον πεηιέγον τά 

ΪΖΖΖ ΤΖΖΖΖ γΤΤΖω> έν Ένετίαι? 1523 · ™ 

του 1525 Ιδ,ότ, ■ ■ 1 Λ/ η °π01α μ0υ φαίνεται άνατΰπωσις έκδόσεως 

ΙΙΖΜ !ϊ ΤΑΖεί°Ζ ; “ί Τ2 
'ίάζ, 

β ) Ή “Οκτώηχος. 

Είναι αμφισβητούμενου πβς> πότε κα· δι· ποίωγ δ 

,ρωτον η Οκτώηχος, διότι οϋδείς περιγράφει Λεπτομερώς αντίτυπον τοΟ 
βιβλίου τουτου όπερ δ Εο,τεηά δέν είδε. Φέρεται ώς διορθωθέν "ανοΟ 
Λασκαρεοος και τυπωθέν έν Ρώιιη τό ιτ™ 7 , 1 ν 
όμοίως δέ φέρεται άνατυπωθέν έν Βενετία τό 1523 7 ^^Ά^λ Καλλΐ^Ργου’ 
έξεδόθη «·Ο,τάηγ0ς ούν Θε& άν/ω ίβ βλίον ! Απρΐλΐ0ν ^ 1525 
άηλουθίαν αετά Τ Α- ,(Ρ Ρ °ν) ™β*χον τήν πρέπονσαν αύτον 
Πασ^ΖΓ 6 καν°ηθν>>’ καί Μηνολόγιον καί 

7 ) Τό Εύχολόγιον. 

, «Εύχολόγιον ούν Θεφ άγια, μετά τινων ά,αγκα1ων προσΜαεων 
ο„ν τηςΜεγάλη ’Εκκλησίας, τάς χαροτονίας τοϋ ™ 

Ώ 152β>> έκ τοϋ τίτλου μόνον τοϋ Α. Παπαδοπούλου 

ί· Εε^πιπά, II, Νο 235, σ. 255. 

2. Βε§Γαηιί, III, Νο 319, σ. 338. 

3. Εε£Γ3ηό, I, Νο 115, σ. 271. 

4. ΒοβΓ&ηά, III, Νο 468, σ. 436. 

5. Β ο § Γ 2 η ά, III, Νο 496, σ. 453. 

6. Βατικανή Βιβλιοθήκη Κ. Ο. Εΐί. IV, 57. 

7. ΕββΓ&ηά, I, Νο 64, σσ. 172- 173 Κ 
Λόγιοι, σ. 194. ’ ’ - ν ν α κ ο π ο υ λ ο υ, Έλληνες 

8. Εεδ ι-αηά, I, Νο 72, σ. 182. 
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Βρετου (Α', Νο 7) \ Είναι προφανές ότι έτυπώθη προς χρήσιν των “Ανατο¬ 

λικών “Ορθοδόξων. Έτερον Εύχολόγιον παλαιότερον τοϋ 1545 (άνευ προ- 

μετωπίδος) εδρεν ό Μ. Ί. Γεδεών έν τη Βιβλιοθήκη τής μονής Βατοπεδίου 2, 
πιθανώς δέ πρόκειται περί τοϋ τοΰ 1526. Δευτέρα είναι ή έκδοσις τοϋ 1545 3 

γενομένη υπό Μάρκου Σαμαριάρου, Νικολάου Σοφιανού και Αντωνίου Έπάρ- 

χου. “Άλλαι έτυπώθησαν ένΈνετία τό 1555 4 και τό 15665. “Άλλη τό 1570ΰ, 

άλλη τό 1585 7. Τό λεγόμενον Αρχιερατικόν ήτο άγνωστον κατά τούς 
χρόνους τούτους, άνεπληροϋτο δ’ υπό τοΰ Εύχολογίου. 

δ') Ή Παρακλητική. 

«Παρακινητική συν Θεω άγίω, (βιβλίον) περιέχον τήν πρέπονσαν αυτή 

ακολουθίαν. Τό παρόν βιβλίον τετύπωται μεν 'Ενετίησι, πόνο) και δεξωτητι. 

'Ηρακλέονς τοϋ Γεράλδον, αναλώμασι δέ καί πολλω χρνσίω κυρίου Άνδρέον 

τον Κουνάδου, τοϋ τό παλαιόν γένος έλ,κοντος^ έκ τής των Γιατρών πόλεως 

τής Πελοπόννησόν» 8. Εκδότης ό Ιταλός διδάσκαλος τής ελληνικής γλώσ- 

σης Νικήτας Φαΰστος. “Άλλη έκδοσις τής Παρακλητικής ρβτ δΐορίιεηυιη 
δεόίβηδοιη έφάνη έν Ένετία κατ’ “Οκτώβριον 1538 9. ? 

ε') Τό Τριφδιον. 

Τήν 31 Μαρτίου 1522 εφάνη «Τριφδιον περιέχον τήν πρέπονσαν αντώ 

άκολονθίαν» από τόν Οίκον ϋο δαδί ο «αναλώμασι 5Ανδρέον τον Κοννά- 

1. 1.62 ι·&ηά, I, Νο 77, σ. 195. 

2. Μ. Ί. Γ ε 5 ε ώ ν, Εκκλησιαστική Αλήθεια, τόμ. ΚΘ' 1909, σ. 404. 

3. Αύτόθι. Εε§Γ&ηά, I, Νο 116, σ. 272. 

4. Άντίτυπον έν τή βιβλιοθήκη Ίερας Μητροπόλεως Κοζάνης. 

5. Ε ε § γ ε η ά, II, Νο 146, σ. 5. 

6. Τό παρόν ΕύγοΡ,όγιον έτυπώθη ένετίησιν έν οϊκίμ κυρίου Ιππολύτου τον Βαλέ- 

ριδος, άνα?,ώμααι μέν τοΐς αύτοϋ και τοϋ κυρίου Λουκά τοΰ συγδουρϊ τοϋ έξ Γοκιννίνων, 

πόνφ δέ καί δεξιότητι καί έπιμελεία πολλή, διορΘοοθέν καί ακριβώς σνντεθέν, παρά τοΰ 

έν ίερεϋσι κυρίου Ίωάννον τοΰ Ναθαναήλον, περιέχει δέ πΡ.εϊστα άπεο ονκ ήσαν έν τοίς 

προτυπωθεϊσιν εύχολογίοις και τά συγκεχνμένως καί άτάκτως καί ώς ετυγεν όντα παρ’ εκεί- 

νοις, εύτάκτως καί άρμοδίιος συντέθεικε’ έτει τω από τής ένσάρκου οικονομίας τον κϋ 

ημών Ίησοΰ Χΰ αψο' Δεκεμβρίου τοίνυν οί άναγινώσκοντες ημών ευχόμενοι μέμνησθε- 

καί συν Θεω ερρωσθε. εϊ τι δέ σφαλερόν εϊη, επανορθώσατε, χαλκογράφων γάρ πάθος τό 

άμαρτάνειν. (Άρίθμησις κατά τετράδια). Βιβ?αοθήκη 'Ιεράς Μητροπόλεως Κοζάνης. 

7. Αύτόθι. Ό Γεδεών καταγράφει έν συνεχεία τάς έκδόσεις τοΰ Εύχολογίου, θεωρών 
σπουδαιοτέραν τήν κατά τό 1729 γενομένη ν έκδοσιν υπό Αλεξάνδρου του Καγκελλαρίου, 

όστίς έλαβεν ύπ’ όψιν και χειρόγραφα Εύχολόγια. Ένθ’ άνωτ., Α', 1910, σσ. 13-14. 

Ό αυτός Γεδεών πληροφορεί ότι συνετέλεσεν εις τε του Εύχολογίου και τοϋ “Ωρολογίου 
τήν άνακάθαρσιν, έκδοθέντων έν Κωνσταντινουπόλει περί τό 3900. Αύτόθι, σ. 44. 

8. 31 Μαρτίου 1522, Εε^ταηά, I, Νο 65, σ. 173. 

9. Ε ε § γ 3. η ό, I, Νο 97, σ. 234. 
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δον» 6ν είδομεν άνωτερω τυπώσαντα τήν Παρακλητικήν ·. Τό 1538 έφάνη 
άλλη εκδοσις «π„Ψ *«ί όφότητι Δ ίον τοΰ ζήν * * 

7Δημ; Ζήν™ 2“-νθί- *■ Ητα εχομεν δύο ακόμη εκδόσεις Τργωδίοο 
του Χρ. Ζανετου καχα τα ετη 1551 καί 1559 έκδοθείσας έν Ένετία λ ' 

€*) Το Πεντηκοστάριον. 

Ό αυτός Δημ. Ζήνος, πριν ή έκδώση τό Τριώδιον εδωκε διά τοΰ τύπου 
το Πεντηκοστάριον εν ετει 1525 λ Άλλην Μοσ,ν τού Πεντηκοσταρίου 
εκυκλοφορησε το 1544 ο γνωστός Οίκος Όβ δεί,ίο =. Τό 1552 παρά δρίηβΐΐι 
διορθουντος Βασιλείου Βαλέριδος ·. Τό 1555 έγένετο άλλη εκδοσ,ς παρά 

Ϊοηοω°Ρφ ^ £τΦ ’ ^ π“Ρά Χρ1στο<ΡόΡ^ Ζ“εΜί 8, τό 1575 παρά 

ζ ) Τό Τυπικόν. 

, «Μ: τής Έκκλησωστεκής Ακολουθίας τής & 'Ιεροσολύμοις Άγιας 
Λαύρας τον όσων και θεοψόρου κατρός ήμ&ν Σάββα», (τελευταία σελίς :) 

1. Ι-ΕΕΠΙΛ, I, Νο 66, σ. 173 έκ του Βρετοϋ, I, Νο 5 καί Γ£Ι„„ι 
Νο 242 σ. 273-274. Γεδεών. ΈνΤ άνωτ. Λ% 1910, σ. 43. λέγων οτ, ή ’ 
εγενετο έκ χειρογράφου ττίς Εκκλησίας των Πατρών. ς Ί 

2. Ε β § γ α η ά, I, Νο 96, σ. 233. 

3. Ε ε § γ 3. η ά, Η, Νο 240, σ. 161-163 καί IV, Νο 594, σσ 75-76 

ν *· ΠΙ, Νο 270, σσ. 298-299. Αντί τύπον οπερ εϊδον : ΓΠΕΝΤΗΚΟ 

τΖσ ΤΝ ?|λΐπεσΓ/°ν έν “ΡχΦ; έν τέλεΐ:] (<Τό πα°όν ΡΦΜ» τετύπωται μέν ένε- 
τιηαι (πονφ)\και_ δεξιοτητι δημητρών τον ζήνον, τοΰ ζακυν\θίον, άναλώμααι δέ Κν- 
%°.ν Δαμΐ«νθυ 1 Τ0υ;κ σπετζιον ** ίλλυ^ος. | Πέρας δέ συν Θεφ εϊληφε ζβ1 άπό τής 
Χν γ&>νή\σε(ος, χιλχοστψ («ο πεντακόσια Ιατώ εϊκο\ατώ πέμπτα, (είο) | δεκεμβρίοΊ 
κγ, φθίνοντας | Η των Τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία \αβγδεζ„ θ'I ί 

ο π ρ σ I τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η. , ο»™. ρ^εεηίοηεε ρεε,ίε ΖΖΙ 
Ββχΐβτηιοηεε \ I βηβΐιιε: ιη αβάιδχιβ ΞίβρΙιαηί (ίϋ ρηοηάαηι | Τηνίηί άβ&αΜο · βνηιηΐν, 

β τβριιιΐιοηβ \ Όωηιαηι άβ δαηία Μαηα άα δρίζζί \ Μ. Ό. χχγ Μβη8β Ββοβ,ηΙ,ί^ 
Βιβλιοθήκη Ιερας Μητροπόλεως Κοζάνης. 

5. Βββταηά, I, Νο 109, σ. 263. 

6. Ταεταηά IV Νο 538, σ. 26. Πρβλ. καί II, Νο 244, σ. 167. Κατά τήν τύπω- 
σιν της μελέτης βλέπω οτι τό βιβλίον περιγράφει έσχάτως καί ό Γ. Πλουμίδι)^ 
Θησαυρισματα 6, 1969, σσ. 140-141, άρ. I. μ η ς> 

, , λ ?ν “Ρ.“ ■ «βΒΝΤΗΚΟΣΤΑΡ10Ν αϋν θεφ άγίφ ηερύχο, τί,ν πράα,,,σαν αύτώ 
,Τ ' Τ ώτο της κνρ,ακής τοϋ\πάσχα μέχρι τών άγ1ων 
Εν τφ τελεί . « Η βε,α και ιερά αντη βίβλος τετύπωται ένετίησιν. | παρά Χρ,στοφύρο, τώ 
Ζανετφ. νεα,στι μετά πολ\λής ΙπψελεΙας δ,ορθωθώ καί έντυπα,\θέτ, έτε, Ζ %αί' 

Τα ΤγΤεΤΓΖΤ Μδδ] “,’ί,ιί’ίι"^'ί«!-,'.ϊΗ 
Κοινής 1 ε'σΐ τετρα0ία"· ΒΐΡλιοθ9κη τής Ίεράς Μητροπόλλς 

8. Ε©§Γ&ηά, IV, Νο 640, σ. 129. 

9. Μανούσακας, Συμβολή πρώτη, άρ. 3. 
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(ΖΕνεζίησιν, έν οικία Ίωάννον β Αντωνίου καί Πέτρου των Σαβιέων καί αντ α¬ 

δελφών ,αφκε , Ιανουάριον δ'» (= 1525) είδον (1955) έν τή βιβλιοθήκη τοΰ 
Βατικανού. 

«Τυπικόν και τα5Απόρρητα» έθηκεν εις κυκλοφορίαν τήν 4 Ιανουάριου 
1545, έφωδιασμένος δι’ ειδικού δεκαετούς προνομίου χορηγηθέντος υπό τοΰ 
δοηαίο νεηβίο ό Κερκυραΐος Ανδρόνικος Νούκιος λ Περί τής κριτικής 
έκδόσεως ταύτης βασισθείσης εις πλείονα χειρόγραφα, περί ής όμιλεΐ ό 
έκδοτης, θά γίνη λόγος περαιτέρω. Και τό Τυπικόν τούτο είναι τό Τεροσο- 

λυμιτικόν. Τό 1577 έκυκλοφορήθη «Τυπικόν τής εκκλησιαστικής ακολουθίας 

τής έν "Ιεροσόλυμαις αγίας λαύρας τον όσιον και θεοφόρου πατρός ημών σάββα 

αντη (δίο) δέ ή ακολουθία γίνεται και έν ταϊς λοιπάϊς των έν ίεροσολύμοις 

μονών. 'Έτι δέ και έν ταϊς κατά τόπον άγίαις τον Θεόν έκκλησίαις». Τά έν 
τελεί πασχάλια ύπό Θεοφάνους Λογαρά τοΰ Κυπρίου (έτων 1507- 1617) λ 

η') Τά Συλλειτουργικά. 

«Ακολουθία τον Αναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικά» έτυπώθη έν Βενετία 
τό 15493. ? 

θ') Τά Μηναία. 

Τά Μηναία, δώδεκα τον αριθμόν, περιέχουν τάς ακολουθίας των άκι- 

νήτων εορτών τής Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας καί είναι τά πλέον 
αναγκαία και ζητούμενα βιβλία. Διά τήν ιστορίαν τής έκδόσεώς των καί δή 
έν Βενετίιχ, τά χορηγηθέντα εις τούς έκδότας αυτών προνόμια, τούς διορ- 

θωτάς των καί τάς μεταξύ των διαφοράς, πρέπει νά γραφή ειδική πραγμα¬ 

τεία. Τό ότι τα Μηναία ταΰτα έξεδόθησαν διά τούς Ανατολικούς Όρθοδό- 

ξους δείκνυται έκ τοΰ ότι, άκολουθοΰντα τήν άνατολικήν βυζαντινήν παρά- 

δοσιν, ούτε νεωτέρας ακολουθίας περιλαμβάνουν ούτε τάς των αγίων τής 
Κρυπτοφέρρης, τής Κάτω Ιταλίας καί τής Σικελίας, άγνά>στων έν Ανατολή. 

Κατ’ Ιούλιον 1526 έτυπώθη έν Ένετία Μηναΐον Σεπτεμβρίου4. Τό 
τοΰ Όκτωβρίου έτυποδθη τό 1527 5. Τό τοΰ Νοεμβρίου επίσης τό 15276, 

άγνωστον πότε τό πρώτον έτυπώθη τό τοΰ Δεκεμβρίου. Τό τοΰ Τανουαρίου 
έτυπώθη τό 1533 7, τό 1536 τό τοΰ Φεβρουάριου 6. Αλλά τό τοΰ Φεβρουάριου 

1. Τβ 8 γ από, I, Νο 114, σσ. 268-270. 

2. Περιγραφήν ό Ν. Α. Βέη ς, Χειρόγραφα καί παλαιότυπα 'Αγ. Νικολάου Τρικ- 

κάλων, ΕΜΑΑΑ 12, 1962, ’Αθήναι 1965, σ. 20. 

3. ΕββΓ&ηά, Γ, Νο 123, σ. 282. 

4. Ε6£Γ&ηά, III, Νο 279, σ. 305. 

5. ΕββΓαπά, III, Νο 285, σσ. 311-312. 

6. III, Νο 286, σ. 312. 

7. Ε 6 £ γ 3, π <3, III, Νο 327, σ. 342. 

8. Ε 6 § γ 3 η ό, III, Νο 351, σ. 362. 

Έτιετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ’ 2 
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1548ν^!η ™"ωΘ^ ί10 τ0° ΣεπτεμβΡίοη 1526 '· Τό του Μαρτίου έτυπώθη τό 
έτ,νττΛβ εΡ· αυτ°^ 5ε θ“ ομιλιίσωμεν περαιτέρω. Άγνωστον πότε τό πρώτον 

32 “ Γ/ΑπΡΛίθυ· ^ σ0νεχεί? 6 εκδ6^ ’ΑνδΡ^ ^ έξέ- 
τίου 2 7 υπύ τ6ν τίτλον ψαλλόμενα» του Μαρ- 

ΤτόΖοΖί’ ™τ 1548 τάτο0Μ“ίομ4> '^νίου^, Ιουλίου», κατά 
ος Ι54^ ™ του Ιουνίου καί πάλιν7 καί Αύγούστου8. 

η,η, ι V-551 εύρίσκω τυπο>μένον Μηναίον Οπό τόν τίτλον: «Μήν | Φεβρονά- 

οοθώοενΐ Τ7 μΨΤν 1Τώθη 1 *™1ηΜ μ8Τά ΧθΆΐς ίπι^ίας Λ- 
2η Γΐ ,Τ \2β χα πλεΐ0τα τβ°πάίίΐα’ ίδιάμελα’ I « οανα- 
ΐ„ Γ ™λλεχβεντα νϋν έκ πολ\λών, «αΐ καλών βίβλον ονκ ήσαν έν τοϊς 

7άΖςΖ72πί°’Τωθετσ\παβά τ&ν Άλλων «"*»*· δώ ι 
καί Ίακ,'Μ 7 7^»υ\σίας των (νετών, τφ κυρίψ Άνδρέα 

,) / *·51ε·* τοις I απίνέλλοις ατατηροποιοϊς τής ενδοξότατης τούτης I 

ΤΖΖ: 2Τ 01’ Τ *’ ^ ^ τ°λ^« 1 - ^αέα τΖά 
Τ’ μήτε άλλοθι τυπωθεν\τα πωλήσαι εν τοϊς χωρίοις ταντησί τής | άρχής- 

ίτζ \6ώ™ δί,χψ’ °ϊα ,,ννέχεταί*-ι^,<χί;;^ι 
μιμηταΓεςτΤ^ χ^7ουΖ7Ζ~Φ 1 πε'Τοστφ π9ώτψ ' 
2° 7 μψαί°ν,ετνπώθη *«**». έν οικία. Άνδρέον καί Ιακώβου τών | 

ΖΖΖίΗτΤ°ν ”>ςεκλα^ά^ (*0 χα> —· [ έπψελεία 

Ζ Ζίβ7£ρ ς τ0ϋ,ΒαλΤδ°ϊ· ^ I **» ** οικονομίας 
τΙΖΖΤ 1 7 1 ΤΤς χ*· Αψνβ’ ίμψί μαρτίφ, κβ'. | 
ΓΓρτηη ε ^ V θ κ λ ν ξ ο. Τό μ δεκάδιον». (Βιβλιοθήκη ίεροϋ ναοΟ 
Πέτρου και Παύλου Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως Ιταλίας) 

Ζ" ] ε1δ°ν : <<ΒΙΒΛΙ\°Ν I ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ΜΗΝΟΣ | περιέ- 

η\λιοΖ-π8επ°νααν αντΦ 1 &ηαααν Πυθίαν. \Έτει άπά τής Θεογονίας 
ΤΟΥ χ%τ77ηα7°σΤτφ °^δθί>κοστΦ εύδόΤν («ίο) I ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ 
πώθν, ί ’ ε!ζ τήν τελε0ταίαν σελίδα · «Τό παρόν μηναίον έτν- 

’ , /α1ί,πα?“ των κληρονόμον» Χριστοφόρου τον Τζανέτον. | άναλώ- 

, ο,ΐν’ τ°.1ζ αντ°ν· Επιμέλεια δε διορθωθέν παρά τοΰ έν ίερεϋσιν, I Γεωο- 
ν β,αστού κρητος τοΰ έπονομαζομένου πουνϊαλετου. | έτει τω όσιό τής ένσάρ- 

κου οικονομίας τον κΰ ημών Ιϋ Χΰ ,αφπη'» (= 1588). Τό αυτό έτος ,αφπη' 

1. Ν. Β. Τωμαδάκη, Κλείς, σ. 69. 

2. ΙνββΓαπά, I, Νο 121, σ. 276-281. 

3. Μανούσακας, Συμβολή πρώτη, άρ. 1, 2. 
4· Ββ§Γαηά, III, Νο 484, σ. 445. 

5. Βε^Γ^ηά, III, Νο 485, σσ. 445 - 446. 

6. ί 6 8 Γ 3 η <3, III, Νο 486, σσ. 446 - 447. 

7. Β 6 § γ ά η <3, III, Νο 494, σσ. 451 - 452. 

8. Ι^δΓ&ηίΙ, III, Νο 495, σ. 452. 
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«Βίβλίον τον Μάρτιος (δίο) μηνάς». (Άμφότερα ναός Νεαπόλεως ώς άνω). 

Ό αείμνηστος Σπ. Λάμπρος κατέγραψεν άλλο Μηναίον του Όκτωβρίου, 

έκδοθέν τό 1581 \ «Μην 5Οκτώβριος οντοσί. Τετνποπαι ένετίησι παρά Κνρίω 

’Βύάννη Βαπτιοτη τω ρι.καινώ. άναλώμααι μεν τοϊς έαντοϋ, δς εστιν εκ τον 

καθολικού τνπου τον ποτέ σπινέλου' έπιμελεία δέ καί επιδιορθωθεί Γοηγοριον 

■τον Μαλαξον. "Ετει από της ένσάρκον οικονομίας μφπα » [= 1581]ι. Αγνω¬ 

στος σειρά μηναίων 2 3 του ΓΓ αιώνος δεν ήτο πολύ γνωστή 2. 

Τό 1591 ό Χίος κωδικογράφος4 και τυπογράφος έν Βενετία Εμμανουήλ 
Γλυτζώνης (ή Γλυ(τ)ζούνης), προεκδούς Ψαλτήριον τό 1586, κάτοχος και 
πολλών χειρογράφων, συνάπτει μετά τριών άλλων, έν οΐς και ό έξ Ίωαν- 

νίνων Λουκάς Σουγδουρής, συμβόλαιον διά τήν έκδοσιν τών Μηναίων 5. 

"Οτι ταυτα έξεδόθησαν άποδεικνύει σημείωμα πωλήσεώς των (11 Απριλίου 
1611) μετ’ άλλων έκκλησιαστικών και μη έντύπων βιβλίων ύπό τής Ελλη¬ 

νικής Κοινότητος τής Ένετίας °. 

ι') Τό Είρμολόγιον. 

«Είρμολόγιον, ’Ενετίησι παρά 5Ιακώβου τοϋ Λεογκίνοϋ ,αφξη'» (1568) 

έξεδόθη διορθώσει του Νικολάου Μαλαξοϋ πρωτοπαπα Ναυπλίου7 

του οποίου και περιέχει κείμενον 8. Μετά τούς Ειρμούς παρενεβλήθησαν 
αί ακολουθίαι τής Παρακλήσεως, Εσπερινού, νΟρθρου καί τά Μεγαλυνάρια. 

Ση μειωτέο ν ότι τό ώς άνω Είρμολόγιον δεν είναι μουσικόν βιβλίον. Είναι 

1. Σπ. Λάμπρος, ΝΕ Ζ', 1910, σ. 188. 

2. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, "Αγνωστος σειρά Μηναίων του 16ου αίώνος μέ ξυλο¬ 

γραφίας, Ό Βιβλιόφιλος 6, 1952 σσ. 83-87. 
3. Ό Μανούσακας, ΕΜΑΑΑ 7, 1957, σ. 37, σημ. 3, παρατηρεί: «Ό συγ- 

γραφεύς (Ξυγγόπουλος) έστήριξε τάς παρατηρήσεις του εϊς μόνους τούς δύο πρώτους 
τόμους τής ΒΗ, XV6 7 8 - XVI6 5. (τοϋ ΕοβΓ&ηά), ένφ έκδόσεις Μηναίων άναγράφονται πολλαι 
και εις τούς δύο τελευταίους καί δή ή παλαιοτέρα παρά δαόίο έκδοθεϊσα σειρά αύτών 
1526- 1536 φλ. αύτόθι, τόμος 3, άριθ. 279, 285, 327 καί 351 έν σσ. 305, 311, 342, 362)! 

4. Πρβλ. Χρ. Πατρινέλην, ΕΜΑΑΑ 8-9, 1961, σσ. 72-73. 

5. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνομνήμων, ’Αθήναΐ 
1939, σσ. 203-216, όπου τά περί τοϋ Γλυτζώνη τούτου, ιδία σσ. 204-205. 

6. Μέρτζιος, Ένθ’άνωτ., σσ. 72-73. 
7. Περί τούτου βλέπε :Πέτρου Π. Πετρή, Νικόλαος Μαλαξός πρωτοπαπάς 

Ναυπλίου (1500 - 1594), Πελοποννησιακά Γ’ - Δ' (1958 - 1959), 1960, σσ. 348 - 375. Τοΰ 
α υ τ ο ϋ, Νικολάου Μαλαξοϋ ανέκδοτος θρηνητικός κανών έπί τή άλώσει τοϋ Ναυπλίου 
(1540), ΕΜΑΑΑ 8-9 (1958- 1959), 1961, σσ. 57 -62. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Περί τοϋ 
Αθηναίου όσιου καί ίαματικοϋ Θεοδοσίου τοϋ νέου, Αθηναϊκά 1965, τεΰχος 30 (άνά- 

τυπον, σσ. 1 -15). Τοΰ αύτοϋ, Περί Νικολάου Μαλαξοϋ πρωτοπαπα Ναυπλίου έιρη- 

μερίου Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας ό βίος καί τά έργα, Στάχυς (Βιέννης) Α', 1966, 

σσ. 69-117 (συν άλλοις έν σ. 84 ότι τό 1587 εΐχεν ήδη άποθάνει ό Μαλαξός). 

8. Ε6£Γ&ηό, II, Νο 148, σ. 6. 
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Εχ0μβν μ0ν°ν μετά τήν ^εταΡΡύ' 

ι«) Τό Θεοτοκάριον. 

Κρητ1ν(1643ΓΖή ^ ^ ζαπιού Λάνδου τοϋ 
^ρητος (1643) ητις προηγείται τριών προ της έκδόσεώς του όπό του Νι 
κοδημου του ^Αγιορείτου (1796). ς Νι' 

ιβ ) Ό Ακάθιστος. 

Λν ®ί? εΚ®0σιντο°·Ακαθίσ™« προέβη ό Άλδος Μανούτιος (1449 - 1515 +1 

« « 

ι7) Τά Συναξάρια - Βίοι. 

Ουδέ Συναξάρια - Βίοι τών 'Αγίων έτυπώθησαν πρό τοϋ 1607 οτε είδε 

ν2Ζ\ΤφΡασ'ς τ0Β τ°ΰ ΜαΡ^ν έν Βενετία. ΤοΒτο έρμη 
νευεται, οτι τα κείμενα ταΰτα δπήρχον χειρόγραφα έν ταΐς μοναϊς δέν ίσαν 

ίν οΤμ Ε1ς-άς Κ°σμΐΚάς έΚΚλησίαξ’ δπ™ δέν “νεγινώσκοντό εΐμιΓτά 
κυκλοφορίαν.ν<1101ς ^“ΡΙσθ^· Έ*^νως δέν θά είχαν μεγάΐην 

V. Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

^Π°λύς^ϊέπΡεΚε ν“ ΤίνϊΙ λ0Τ°ς διά τήν ®κδοσιν τβν μή λειτουργικών 
βιβλίων κα, Μ,, των Πατέρων τής Εκκλησίας. ΤοΟτο δέν ΰπ^ρξεν έργον τών 

κλησιαστικων της Ανατολικής Εκκλησίας αλλά γενικώτερον των φίλο 

ίάλλάν Λ? ( λ Μαν0υτί0ϋ’ τ°β σϋνεΡ7«™ του Έλληνος τό γένος 
(άλλα Λατίνου έπισκόπου) Μάρκου Μουσοΰρου, τοΰ Ίανου Λασκάρεωο 

>°» ·—» 

Εις τόν ιερέα Ζαχαρίαν Σκορδίλην Μαραφαραν όωεί 
λομεν το νομοκανον,κόν βιβλίον «Πε,Ι τών τ* σνγγενείας ^&ν>> 

φΛος7,^'τε^/ΓΓ" καί Τ ΤΊ, ^ ^ Βτβλ.Α- 

«ν,^07π%:γδροον^ βί°5 
2. 1ε £ Γ 3 η ά, II, Νο 142, σσ. 1 - 3. 
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VI. ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΔΙΛ ΤΟΥΣ ΟΥΝΙΤΑΣ 

Ενωρίς προέκυψεν ή ανάγκη τής τυπώσεως λειτουργικών βιβλίων τής 
Δύσεως διά τούς Έλληνας ούνίτας (καί τούς Έλληναλβανούς τούς ψάλλον¬ 

τας ελληνιστί) τής Δύσεως. Τήν φροντίδα ταύτην άνέλαβεν ή Ρώμη, καί 
δέν θά παρακολουθήσωμεν αύτήν έδώ ώς έκ τοϋ θέματος ημών. Πάντως 
έξέδωκαν Ώρολόγιον, Τυπικόν, Νέον Άνθολόγιον (1598) καί άλλα βιβλία 
γρησιμοποιήσαντες τάς Ιδίας των δυνάμεις διά τήν οριστικήν παρα¬ 

σκευήν των έκδόσεων. Τά από τοϋ 1526 μέχρι τοϋ 1949 έκδοθέντα έν Ρώμη, 

διά τής Προπαγάνδας, λειτουργικά βιβλία τής Ελληνικής Ανατολικής 
Εκκλησίας (προς χρήσιν ούνιτών) ύπελογίσθησαν εις 80 περίπου λ Ετε¬ 

ρον θέμα είναι τό τής έκδόσεώς άλλο^ν εκκλησιαστικών βιβλίων, ώς ή τό 
1577 γενομένη έν Ρώμη έκδοσις: «'Η'Αγία και Οικουμενική εν Φλωρεντία 

γενομένη Σύνοδος. Έτυτΐώθη έν 'Ρώμη δια Φραγκίσκον Ζανετον. Ετει της 

θεογονίας ,αψοζ'»2, θεωρουμένη ώς βόίΐίο ρπηοερε τών πρακτικών τής έν 
λόγφ συνόδου, έκδοθέντων διά τοΰ (Λατίνου άλλ’ ελληνομαθούς) επισκόπου 
Σητείας καί Ίεραπέτρας (έν Κρήτη) Οαερατ νίνΐαηί3 Καί τοϋ Νικολάου 
Στριδώνη (Νίοοία δίπάοηί), διορθοΰντος τοϋ γνωστοΰ Έλληνος λογίου 
Ματθαίου Δεβαρή 4. Τό τυπογραφεΐον Φραγκίσκου Ζανέττου ( - 1580) έξέ- 

διδεν ανατολικά βιβλία καί διέθετεν ειδήμονα, έν προκειμένω τής ελληνι¬ 

κής, τυπογράφον, ού καί ποτέ φυλακισθέντος έκινδύνευσεν ή πρόοδος τής 
έκτυπώσεως τών έν λόγω Πρακτικών τής Φλωρεντίας 5. 

Τό Νέον Ανθολόγων είναι βιβλίον δι’ ού ό εκδότης ήθέλησε νά δώση 
έν συντόμφ τά είκοσι κυριώτερα λειτουργικά βιβλία τής Ανατολικής Εκ¬ 

κλησίας (12 Μηναία, Τριφδιον, Πεντηκοστάριον, Ψαλτή ριον. Ωρολόγιο γ 
Παρακλητικήν, Όκτώηχον, Στιχηράριον, Τυπικόν). Ό τίτλος του είναι 
«Νέον 9Ανθολόγων πληρέστατόν τε καί άκριβέστατον εις τό τάς ννχθημέρους 

κανονικάς ώρας τε και δεήσεις άναγ ινώσκειν} σνντεθεν και ονλλεχθεν, κατα 

1. ΟίτίΠο ΚοΓοΙενεΚί) Ιεαη Ριτιηςοϊδ Ιοδερίι ΟΙιατοη], Ε’έάίΙΐοη 
Ροηιώηε άεδ Μέηέεδ Οτεεμυεδ 1888- 1901, ΒοΙΙεΙϊηο άεΐΐα Β&άϊδ Οτεεα Οι ΟΓΟά&ί'ειταίίΐ 
ΙΠ, 1949, σσ. 30 - 40, 153 - 162, 225-247 (ίδίμ έν τφ προλόγω τής μελέτης, σ. 30). Ή με¬ 

λέτη χρησιμότατη και διά τό πώς ειργάζετο ή Προπαγάνδα. 
2. Β. Εε§ΓΕη<ί, ΒΗ άυ XV εΐ XVI δ. II, 1885, Νο 156, σσ. 24-25 (θεωρεί ώς 

έκδότην τόν Μ α τ θ α ϊ ο ν Δ ε β α ρ ή ν). «α δή πάντα ... ο μακαριότατος ημών δεσπό¬ 

της πάπας Γρηγόριος τρισκαιδέκατος... τυπωθήναι καί έκδοθήναι προσέταξεν». 

3. Θανόντος τούτου ώς έπισκόπου τοϋ Αη3§ηΐ (1605) επί τοϋ τάφου του έν υιώίηο 
έγένετο μνεία έν τφ έπιγράμματι (ΟΟΡ, XXI, 1955, σ. 189) καί τής έκδοτικής του δρα- 
στηριότητος (αο ΙμροξΓαρΗϊαηι εχίβεαπιπι ςβη.ήτιηι ΐηάιιεβηάαηι...). 

4. V. Εαιιτεπΐ, Ε’έάίίϊοπ ρπηεερδ άεδ Αείεδ άυ ΟοηεΐΙε άε Ρίοτεηεε (1577). 

ΑιιΙειίΓ εΐ είΓΟοηδΙ&ιιεεδ, ΟΟΡ XXI, 1955, σσ. 165- 189. 

5. V. Εαυτεπΐ, ένθ’ άνωτ., σσ. 185- 186. 
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Η"γΕ? “=~ 2 «κ «* 
’ρΖ7αΧΖ 5 
τοί έΤσΙΧνίντ. 59'8)’· ’μ* Της,Βατΐκανί>ς ^"γραφιάς (5ίο).. . σνντεβέν- 

βΐηΐο 5οί2!Τ ΓΓ ^ ™ (“) ** τής Σωλεντονς 
( ’ 5θΐ5ί0 εν Τΐι Υδροΰντος = Οίπιηΐο της Κάτω Τταλίκ) 

Τ’ , αίφ· *“ -"Τλν· Οί τοίννν ά^!ίχ^Ζ 
.^ αυτόν, ει ΐΐτι σφαλερόν ειη επανορθώσατε, χαλκογράφων γάο πάθος 

·—·« ·*— ■«« ' * 

. Δΐ* *ΤτΣ Ψ°Ράν ή ΑυηΚή Έκκλ’1σί« (μ^ά τήν Σύνοδον τού Τπ- 

ταο τ« ^λαμΡ“;ετ“: τί1ς συντά«εω? λειτουργικού β,βλίου διά τούς ούνί- 
ς ης Κάτω Ιταλίας ελληνόγλωσσους καί άλβανοφώνους (Ύδροϋντος 

ίδια οπού υπήρχον άκόμη τότε 20 πολίσματα ελληνοφώνων έλληνορρύ 

θμων). Προς τούτο δ καρδινάλιος Οίυ,ίο 53„1ογο άναθέτει εις τόνπρωτο- 

ΦορούσΓίΙ0Τ\ΤΓνταξΐν πληρεστέΡ°υ Ανθολογίου από τάς κύκλο- 
φορουσας (δι ^ορθοδοξους, και ών ή χρήσις έσκανδάλιζε τούς Λατίνους) 

Ζαν°ττου7πςιιιελνετΐα5’~ Τ πλ?1Ρεστέρα ή το° 1578 έκ ™0 τυπογραφείου 
ανεττου, έπιμελειμ του Κυπρίου Θεοφάνους Λογαρά*. Τό Νέον Άνθολό- 

γιον προωριζετο διά τούς Έλληνορρύθμους (ερωμένους, οΐ όποιοι καί 

μετακινούμενοι άπό ενορίας εις ένορίαν δέν ήδύναντο νά μεταφΤρο! τά 

λειτουργικά βιβλία εις α τούτο αντιστοιχεί λ Περιλαμβάνει δέ τάς κυριω- 

τερας ακολουθίας και τήν θείαν λειτουργίαν μετά τυπικών διατάξεων καί 

απητησε 14 ετη προετοιμασίας πριν άρμοδίως έγκριθή ύπό τής Ρώμης καί 

αιΓη,ΤϊΙαηά; Ν° 225, σσ· 127■131 καί ιν· Νο 855, σσ. 347-348 Πρβλ 

ις Ρ^, οορ°χκ ,;;Γ:: 4^“ ^ 

—2 κ »»■ — 
Ιβνβίεϋ, ένθ’άνωτ., σσ. 32-33. 695’ οπερ περιγράφει οΚογο- 

_ - Μ3' Τ°ΐα°!? χεφόγραφα βιβλία προυπηρχον έν Ανατολή. Οϋτως ό κώδιξ 523 (V αΐ \ 

ετοχιου Παναγίου τοφου Κωνσταντινουπόλεως (Όρθοδοξία ΙΓ 1938 σσ 181 182Ϊ 
είναι «Ενχολάγ^ τοϊς βονλομένοις κατ’ Ιδίαν άσ^α,/περιεχων : 82) 

β ΕμΓ ΙΙ μεσθνυΚτΐΚθ0’ δρθρου’ ώρδν> (α', γ', ς', θ'), έσπερινοΟ. 
β) Ενχας συλλεγεισας εκ τής Θείας Γραφής, διαιρουμένας εις πένθη. 

γ) Κεφαλαία Λ περί διαφορών των θείων ύμνων 

δ) Όροφον σνν &εφ τον θεάν, ϋμν„ Χαί ^ ^ τών Τροπαρίων εις τ6 ΨαΧ- 
τηριον, είσΐ δέ ποίημα Θηκαρά μονάχον. 

Ή έν Ίταλίρ. έκδοσις ελληνικών έκκλησιαστικών βιβλίων 23 

έκδοθή εις λίαν καλαίσθητον εκδοσιν. Ιδού τί λέγει ο Αρκούδιος έν τώ 
προλόγω: «'Ο καρδινάλιος Ιούλιος Αντώνιος... προσέταξε καί Ιδίως με 

όιεκέ^νσε δι οδοιπόρους τε και κεκούνμένους είτε μονάχους, είχε άλλους 

κοσμικούς κληρικούς τούς ύπό τήν τάξιν τών Γραικών όντας, τάς νυχθημέρους 

θείας ακολουθίας και κανονικάς δεήσεις έκ τούτων τών βιβλίων "Ανθολόγων 

σνντόμως συλλέξασθαι, ώσπερ και οί ’Ανατολικοί, καίπερ ατελες 

τό ’Ανθολόγων έχουσι» λ ^ 
Σημειωτέον ενταύθα δτι τό 1583 έτυπώθη έν Παρισίοις «Η θεία λει¬ 

τουργία τού άγιου άποστόλου καί εύαγγελιστον Μάρκου, μαθητου τον άγιον 

Πέτρου. Ώίνίηα ΓίΙην§ία... β Ογβοο 8βνηιοηβ ίη ΓαΙίηηιη οοηνβηα... Ρα- 

νί$ϋ$...»2. Τό Ώρολόγιον της Κρυπτοφέρρης εύρίσκετο εις ρωμαϊκήν 
εκδοσιν τού 1677 : «'Ωρολόγιον συν Θεώ άγίω κατά τήν έκπαλαι τάξιν ον μήν 

αλλά καί Τυπικόν του της Κρυπτοφέρρης Μοναστηριού. .. παρά Μιχαήλ "Γρ- 

κολε ,αχοζ', Ηοηιαβ Τμρίε ΜίοΚαβΙίβ ΗβνοηΙίε ΜΒΟΓΧΧνίΙ», 8°, σσ. 

655 (4- 3) (Ελληνική Εκκλησία Νεαπόλεως τής Ιταλίας). 

VII. ΙΕΡΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΕΚΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΑΙ 

Ήδη ό Ιουστίνος Δεκαδύος έκδίδων τό Ψαλτήριον 7 τό 1494 έλεγες 

«Πρόκειται τοίννν τό κοινωφελές τούτο τοϊς βουλομένοις Ψαλτήρων. .. (άφοϋ 
αναφέρει δτι τούς χαρακτήρας έσχεδίασεν ό 'Άλδος), έμοί δ* ώς σ.νω θερ¬ 

μώς προθυμησαμένω τε τνπωθήναι καί μηδενός άμελήσαντι τών συντελούν- 

τοον προς τήν ορθότητα" υγιέστατα γάρ εντετνπωται και ορθότατα». 

"Αλλο παράδειγμα έκ τής τυπώσεως κατά τό 1545 τού Τυπικού υπό 
τού Ανδρονίκου Νουκίου τού Κερκυραίου: «Πολλάκις 

μοι άπορήσαι συνέβη τίνος χάριν... οί τάς ίεράς βνβλους προ ημών έντυ- 

πούν έγχειρίσαντες καί τον δή λεγομένου Τυπικού σύν τοϊς αύτον άπορρήτοις 

ούκ έμνήσθησαν .. .αλλά τί δ9 ούν αίτιον ήν; τό τήν βύβλον σπάνιον καϊδυσεύ- 

ρετον τοϊς τήδε τυγχάνειν ούσαν. Εί δέ γοϋν καί παρα τισιν ευρισκετο, αλλ ονχ 

ούτως υγιής καί ολόκληρος, ώς παρ έμοί. 'Ημείς γάρ πολλά πονήσαντες καί 

διά πολλών άλλοιν αντιγράφων (κωδίκων) σνγκρούσαντες (= συγκρίναντες). 

διωρθώσαμεν» 4. 
Τρία έτη μετά ταύτα (1548) κατά τήν εκδοσιν τού Μηναίου τού Μαρτίου, 

1. Εε§Γ3ηά, II, Νο 225, σ. 128. 
2. Βατικανή Βιβλιοθήκη Κ. Ο- Είί. V 157 (άπό τής σ. 46 : Περί τών λειτουργικών 

έκ τών τον άγιον πατρός ήμών Κλήμεντος. .."άπό σσ. 114-118 : Διασάφησις της άκο- 

λονθίας τών ωρών. Δια τί οντω τετνπωμένως ψάλλομεν σ. 119 : Εις άγιον αποστολον 

καί ευαγγελιστήν Μάρκον (επίγραμμα)). 

3. I, Νο 11, σ. 25. 

4. Ε 6 § γ 3 η ά, I, Νο 114, σσ. 268-269. 
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°ύ έπεμελήθη ό Νικόλαος Μ α λ α ξ ό ς προ το παπάς Ν α υ- 

π ^1 0 υ » ° Αντώνιος Επαρχος προτάσσει έπιστολήν προς τον Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως Διονύσιον (σσ. 277-281), έν ή διηγείται ότι Ενετός αρχών 
ζησας έν Κρήτη και οίκειωθείς προς τά της Όρθοδόξου Εκκλησίας συνέ¬ 

στησε την άνάληψιν του εγχειρήματος : «Τ. . .ό παρ' ήμϊν επιφανέστατος 
ερωννμος ο Κορνήλιος, άνήρ των πρωτευόντων εν τή μεγαλόπρεπεI τούτη 

γερουσία, των, 5Ενετών, φιλέλλψ μάλιστα και φιλάνθρωπος ών, χρόνον δια- 

τριψας έν Κρήτη μακράν, και πείραν λαβών ικανήν της ημών 'Εκκλησίας, 

έγνω σνμβονλεΰσαι Άνδρέα τω Σπινέλη, άνδρϊ σεμνοτάτω καί θεοσεβεϊ, 

εντύπωσαί προς ωφέλειαν τον γένους ημών τά Μηναία ταντί καινοίς τισι 
τνποιςκαι γλαφυροϊς χαρακτήραι δεξιώς εΐργασμένοις καί καλλίστοις ίδεϊν. 

Ος δή την συμβονλίαν άσμένως δεξάμενος, ον μόνον την χαλκουργίαν (δηλ. 

τά μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία) οϊαν ούδείς άλλος των πρότερον πάρε- 

σκενασεν, άλλα προς τούτοις καί χάρτας έξενρε των λευκότατων κατά τέχνην 
ακριβή πεποιημένων (χειροποίητων τότε) πρδς έξαρκονσαν των βιβλίων δια¬ 

μονήν (= όντοχήν). ’Έτι δε πόνων ονκ έφείσατο, ούτε δαπάνης, λαβόον επί 
πάσι συλλήπτορα καί τον ευλαβή του Ναυπλίου πρωτοπορίαν Νικόλαον τόν 
Μαλαξόν, άνδρα θεοσεβή καί τά θεία άκρως πεπαιδενμένον δστις διεφθορό- 

των των πρωτοτύπων (= κωδίκων), έπηνωρθώσατο πάντα καί εις τό νγιέ- 
στατον άποκατέστησε ». 

Η ανάγκη τής διορθώσεως των έκδιδομένων κειμένων έγένετο συνει¬ 

δητή παρά τοις τότε λογίοις, ώς φαίνεται έξ όσων έγραψεν ό μοναχός Π α- 

χωμιος Ρουσσανος ό Ζακύνθιος (1508 - 1553) εις την γνω¬ 

στήν έπιστολήν του «Προς τούς έν Βενετία χαλκοπρατεϊς», διά τάς έκδό- 

σεις του οϊκου Οβ δαόίο 2. «Ούτω καί τοϊς 'Ωρολογίοις άντί τον λέγειν ζήν 
εναρέτως μέν άεί, Πρόδρομε, Χριστόν έκδυσώπει συν Προφήταις (έτυπώθη 
κακώς :) ζωήν ενάρετου καί τά έξης» (σ. 347). Προβαίνει δηλαδή εις άπο- 

κατάστασιν τοϋ κειμένου διά διορθώσεως. Καί προηγουμένως γράφει έν τή 
αυτή έπιστολή : «"Οπως, μέν εχονσιν έκαστοι περί τά λοιπά τής θρησκείας, 

ει.τε Λατίνοι είτε Γραικοί, ούτε χρεία ούτε καιρός ειπείν. . . ’Έστι δ* δ λόγος 
περί βιβλίων ^ εις όν ή χρεία κατήγαγεν’ ότι Κελτογαλάτας μέν, Ιταλούς τε 
και 1 ερμανονς^ μετ' επαίνου θανμάζομεν, ότι την έκπαλαι πεσονσαν σοφίαν, 

Οείαν τε καί άνθρωπίνην. . . άνεγεΐραι σπονδάζουσιν, ήκιστα δε Γραικούς. 

Και τά μέν ενταύθα ονδ' άποδείξεως άξια ώς φύρδην καί άτάκτως πάντα 
φερομενα' ά δέ περί την Βενετίαν έπεί καί πηγή δοκεϊ πως των καθ’ ημάς είτε 
καλών είτε κακών παραγνμνώσαι μικρόν είς καταρτισμόν δει. Καί τά μέν 

1. I- ε § γ α η ά, I, Νο 121, σσ. 276-281. Βλ. Τ ωμαδάκη, Κλείδα, σ. 69 καί δή 
σημ. 5. 1 

2. Έκδίδεται υπό Σ π. Λάμπρου, ΝΕ Β', 1905, σσ. 346- 349. 
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εκκλησιαστικά, καί μάλλον τά καθ’ όλου καί αρκτικά τής καθ’ ημάς Γραφής 
έν πολλοϊς εις τέλος διημάρτηται. - . Χιλίων βιβλ,ίων καί μυρίων τυπουμένων 
έν τοϊς αύτοϊς χωρίοις τά σφάλματα. Διά ουδέ τινα διόρθωσιν δέ άλλήλ<.ων 
γενέσθαι δυνατόν, ώς διά των διά χειρός γραφιομένων. . .» (σ. 346). Παρατηρεί 
δηλαδή ότι, όταν ύπήρχον μόνον οί κώδικες, επειδή ούτοι παρεΐχον διαφό¬ 

ρους γραφάς, ήτο δυνατόν νά εύρεθή ή ορθή, ενώ τώρα τά διά τοϋ τύπου 
παραγόμενα βιβλία είναι πανομοιότυπα καί ουδέν δύναται νά γίνη, εάν ή 

διόρθωσις δεν προηγηθή τής τυπώσεως. 
Την άγανάκτησίν του έξέφρασε μετά ταΰτα καί ό Σκοπελίτης μοναχός 

(Κωνσταντίνος) Καισάριος Δ α π ό ν τ ε ς (| 1789) γράψας τούς γνω¬ 

στούς στίχους : 

Είναι λοιπόν διαφορά ό.πό των συγγραφέων 
είναι δέ καί διαφθορά έκ των άντιγραφέων, 

διότι άντιγράφονσι καί δέν επιμελούνται 
νά τ άντιγράψουσιν ορθά, καί έτζι πολλά χαλοϋνται. 
Δεύτερον είναι αμαθείς καί κάνονσι μνρία 
λάθη καί καταφθείρονσι τά μαύρα τά βιβλίά. 

Τρίτον δέν τά στοχάζονται, δέν τά ξαναπερνοϋσι 

μαζί μέ τό πρωτότυπον καί έτζι τά χαλνονσι. 
Νά τούς χαλάση ό Θεός, καί νά τούς εκδίκηση. . . 

καί τά τής Εκκλησίας μας Μηναία, Συναξάρια 
καί τά λοιπά τά γέμισαν λάθη, φθορές καντάρια. 

Είναι δέ πάλιν μερικοί, όπου τά διορθώνουν 
τάχατες, όμως τά χαλούν αυτά καί τά τυφλώνουν... λ 

Οί γνωστότεροι κληρικοί διορθωταί τών χρόνων είς οΰς άναφερό- 

μεθα είναι οί κάτωθι: 

1) Ιωάννης Ναθαναήλος ό Κρής, Ρεθύμνιος ίερεύς 2, γνωστός 
ώς κωδικογράφος 3, διώρθωσεν έξ Μηναία (1568), Εύχολόγιον (1555, 

1570), Τριφδιον (1573) 4, Ώρολόγιον (1574) 5, θείαν Λειτουργίαν μετά 
έξηγήσεων διαφόρων (1574)ΰ. 

1. Σπ. Λάμπρος, ΝΕ Β', 1905, σσ. 338 -339. 

2. Κ. Ν. Σάθας, ΝΦ, σ. 231, Άνδρ. Δημητρακόπουλος, Προσθήκαι 
καί διορθώσεις 1871, σσ. 36 - 37. Σπ. Λάμπρος, ΝΕ Δ', 1907, σ. 478. Κοντοσό- 

πουλος, Άθηνα ΝΗ', σ. 314. 
3. Πρβλ. Χρ. Πατρινέλην, ΕΜΑΑΑ 8-9, 1961, σσ. 99-101. 

4. Πρβλ. Ν. Κοντοσόπουλον, Άθηνα ΝΗ', σ. 314, Άνδρ. Δ η μ η τ ρ α- 

κόπουλον, Προσθήκαι καί διορθώσεις είς τήν ΝΦ τοΰ Κ. Σ ά θ α, 1871, σσ. 36 - 37. 

5. Εε§Γ&ηά, II, Νο 154, 268, σσ. 24, 204. 

6. Ε 6 § γ α η ά II, Νο 268, σ. 201 - 205, όπου καί άλλαι ειδήσεις καί κείμενα περί 

τούτου. 



26 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

2) Θεοφάνης Λογαρας1, Κύπριος Ιερομόναχος2. 

3) Ν ι κ ό λ α ο ς Ίερεύς, Κύπριος 3. 

4) Ό κλεινός Κρής ιεράρχης Κυθήρων Μάξιμος ό Μαργούνιος4 5, 

έπιμεληθείς έκδόσεως Ψαλτηρίου, Αποστόλου, Μηναίων, μεταφρά- 

σας Βίους άγιων εις απλήν έλληνικήν γλώσσαν. 

5) Ναθαναήλ “Έμπορος, Αθηναίος ίεροδιάκονοςδ. 

6) Βασίλειος Βα λερής, ίερεύς Κερκυραιος, εφημέριος του Άγιου 
Γεωργίου έν Βενετία, άριστος καλλιγράφος. Παρεσκεύασε τά Μηναία 
και τό Πεντηκοστάριον τά έκδοθέντα παρά δρίηβΐΐϊ6. 

7) Ζαχαρίας Σκορδίλης Μαραφαρας, Κρής ίερεύς, διορ- 

θώσας τό Ώρολόγιον τό έκδοθέν παρά Άνδρέα Σπινέλλη (1563) 7. 

Ούτος είναι και άλλοθι γνωστός λόγιος διορθωτής και συγγραφεύς 8. 

Έν τφ βιβλίφ «Χρονολογία 'Ιστορική ψιλοφρονηθεϊσα υπό Κυριάκον Με¬ 

λίρρυτον τον Θεσσαλονικέως, έν Όόησσω 1836» και έν σ. 230 άναγινώ- 

σκω : «1562 'Ωρολόγιον τό προσενκτήριον βιβλίον ημών συνάπτεται 
υπό τον ίερέως Ζαχαρίον Σκορδιλών », είναι δε τό μόνον λειτουργικόν 

βιβλίον δπερ σημειοί ό Μελίρρυτος! 

8) Γεώργιος Βλαστός (Πουνιαλέττος), Ρεθύμνιος ίερεύς τού έν Βενε¬ 

τία ναού τού Αγίου Γεωργίου 9. Έπεμελήθη έκδόσεως των Μηναίων 
(1588 - 1591) των ύπό Χριστοφόρου Τζανέτου τυπωθέντων έν Βενετία. 

IX. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 10 

Τό θέμα τούτο δεν έχει έξετασθή είδικώς, εί μή μόνον κατά περίπτωσιν. 

Ούτω π.χ. ή έκδοσις τού 'Ωρολογίου ύπό τού Ζαχαρίου Καλλιέργη κατά τον 

1. Εϊς Ιάκωβος Λογαρας του Μανοήλη, γεννηθείς έν Κύπρω τφ 1592 είσήλθε τρό¬ 

φιμος του έν Ρώμη Κολλεγίου τοΰ'Αγίου “Αθανασίου. Πρβλ. Κ. Χατ ζ η ψ ά λ τ η, 

Έγγραφα σχετικά πρός τινας Κυπρίους λογίους καί τον αρχιεπίσκοπον 'Ιλαρίωνα Κιγά- 

λαν, Κυπριακοί Σπουδαί ΚΔ', 1960, σσ. 51 -52. 

2. Ν. Κοντοσόπουλος, ένθ’ άνωτ., σ. 315. 

3. Αυτόθι, σ. 316. 

4. Αύτόθι, σ. 317. 

5. Αύτόθι. 
6. Αύτόθι, σ. 313. Α. Καοε, Εοε Ιίντεδ ΙίίιίΓδίςιιβδ, σσ. 214-215. Περί Βαλέρη 

(πράγματι: Βάρελη) ό Μ. Ί. Μανούσακας, “Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα 

(1547- 1806), Βενετία 1968, σσ. 14-15. 

7. Ε ο § γ α η ά, I, Νο 141, σσ. 319 -320. 
8. Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη ν; Κρητικά Χρονικά 11, 1957, σσ. 35 -37. X ρ. 

Π α τ ρ ι ν έ λ η ν, ΕΜΑΑΑ 8-9, σσ. 107 - 108. 
9. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνομνήμων, Άθήναι 

1939, σ. 238, όπου άπηκριβωμέναι ειδήσεις περί αύτοϋ ώς ίερέως καί εΐτα ψάλτου. 

10. Τό θέμα τής σχέσεως των έντυπων λειτουργικών βιβλίων πρός τα χειρόγραφα 
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καρδινάλιον Ο. Μοτοαίί έβασίσθη επί χειρογράφου τής βιβλιοθήκης τού 
ΑΙόοΓίο Ρίο λ Ταυτόν ύποστηρίζεται καί περί τής έκδόσεως τής “Οκτωήχου 
τής Ρώμης 2. 

Επειδή οί πλείονες των διορθωτών ήσαν Κρήτες, ή δέ Μεγαλόνησος 
ήτο πλέον προσιτή από οίανδήποτε άλλην άνατολικήν επαρχίαν και διετέλει 
μέν ύπό τούς Ενετούς είχεν όμως καλλιγραφικά έργαστήρια καί μετά τό 
1453, εικάζω ότι έκεΐθεν προήρχοντο τά πλείονα των χειρογράφων έφ“ ών 
έβασίσθη ή έκδοσις των έν Ένετία τυπωθέντων λειτουργικών βιβλίων. 

Άλλως τε και πολλών των θύραθεν Ελλήνων συγγραφέιον τά χειρόγραφα 
έλήφθησαν έκ Κρήτης. 

Άλλη άπόδειξις είναι ότι τά έν Βενετίςι τυπωθέντα ελληνικά λειτουρ¬ 

γικά βιβλία δεν περιλαμβάνουν δυτικάς άκολουθίας καί διαφέρουν των 
τυπωθέντων έν Ρώμη διά τούς ούνίτας ελληνικών λειτουργικών βιβλίων, 

άτινα έλαβον ύπ’ όψιν τά κατωιταλικά χειρόγραφα καί πολλάκις διωρθώ- 

θησαν ύπό έντοπίων. 

ί 

X. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ή ανωτέρω γενομένη περιεκτική διαπραγμάτευση; κατέδειξεν ότι : 

1. Ή Ιταλία ήτο τό κέντρον τής έκδόσεως τών διά τούς “Ορθοδόξους 
έκκλησιαστικών καί ιδία λειτουργικών βιβλίων. 

2. Έκ τής Ιταλίας ή μέν Ένετία έγένετο τό κέντρον τής διά του τύπου 
έκδόσεως τών λειτουργικών βιβλίων τών “Ορθοδόξων Ελλήνων τής Ανα¬ 

τολής (Κρήτης, Κύπρου καί τών τουρκοκρατουμένων περιοχών). 

3. Εις δέ τήν Ρώμην έξεδόθησαν ιδία τά βιβλία τών έλληνιστί ψαλ- 

λόντων ήνωμένων τού “Ανατολικού ρυθμού (πίο §τεοο - §Γθοί ιιηΐΐί) τής 
Κρυπτοφέρρης, Καλαβρίας καί Σικελίας καί τών έν “Ανατολή ουνιτών, 

καί βιβλία ύποστηρίζοντα τήν Ένωσιν τής Φλωρεντίας. 

4. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν, δηλαδή τής Ένετίας, αί έκδόσεις είτε 
έπεχορηγήθησαν είτε έγένοντο απευθείας ή τή συνεργασία τών έντοπίων 
τυπογράφων ύπό Ελλήνων. Πάντως "Ελληνες υπήρξαν οί διορθωταί τών 
λειτουργικών βιβλίων, οι πλεϊστοι δ’ έξ αυτών ιερωμένοι τής Ανατολικής 

καί τον τύπον τών λειτουργικών κωδίκων έκφεύγει τής παρούσης έργασίας. Σύμμεικτον 
κώδικα Ψαλτηρίου (είδος “Ανθολογίου) τοϋ ΙΒ' αιώνος, ναΐίο. Ογ. 1541, περιέγρα- 

ψεν ό Ο ί γ ο ΟίαηηβΠί, Οοάϊοοε ναίϊο&ηί Ογεοοϊ, οοάΐοβδ 1485 - 1683, ν&1. ΜΟΜΕ, 

σσ. 111 - 115. 

1. Θοά. ΤδΙΐηϊ Ρίοο Οπιηεηί, Ρίο... ο ςοάίοί Ρϊο όΐ Μοάεηα, νείίοεηο 1938, 
σ. 64. 

2. Πρβλ. Κ. Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ν, σ. 191, όμιλοϋντα περί τής έν Ρώμη βιβλιο¬ 

θήκης τοϋ Ρίο τούτου. 
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Εκκλησίας. Όμοίως Έλληνες τό γένος ήσαν και οί επιμελήθέντες των ύπό 
της Ρώμης έκδοθέντων βιβλίων. 

5. νϊα^^ιρ^-ρβφα .τα,όποΐα έχρησιμοποιήθησαν δεν προήρχοντο έκ τής 
Νοτίου Ιταλίας άλλ’ έκ του Ελληνικού ’ Ανατολικού χώρου, ιδία τής ύπό __ 

τούς Ενετούς Κρήτης. Μόνον τα διά τούς ούνίτας λειτουργικά βιβλία έλα- 

βον υπ’- οψιν την κατωιταλικήν παράδοσιν. 

6. Αί έκδόσεις έγένοντο 6Γ εύρέσεως των καταλληλότερων, πιστό¬ 

τερων και πληρέστερων χειρογράφων τά όποια συνεκρίνοντο μεταξύ των 
προς εϋρεσιν των καλυτέρων γραφών. 

7. Αί μεταγενέστεραι εκδόσεις είναι ανατυπώσεις των προγενεστέρων, 

πράγμα όπερ έπροκάλεσε φθοράν του κειμένου. Εις τούτο συνετέλεσε και 
τό εργατικόν προσωπικόν των τυπογραφείων, όπερ ήτο εντόπιον καί ήγνόει 
την γλώσσαν εις ήν συνέθετε τά τυπούμενα κείμενα. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΠIΝ Α Ξ * 

Α'. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙΣ 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ) 

ΓΑγιασματάριον, τό 

’Άθλησις, ή 
Άλληλονάριον, τό 
’Άμωμος, ό 
’Αναβαθμοί, οί 
* Αναγνοοσματάριον, τό 
" Αναγνωσματικόν, τό1 καί Μέγα \4να- 

γνωσματικόν 
* Αναπαύσιμα, τά 
"Αναστασιματάριον, τό 
5Ανθολογία, ή (μουσ.) 

Άνοιξαντάριον, τό 
Άντιπατελλάρος, ό (δογμ.) 

*Απανθίσματάριον, τό 
Αποκρίσεις, αί 
’Ασματικόν, τό (μουσ.) 

Βιβλιοδόπονλον, τό 
Βίβλος, ή 
Βίος καί Πολιτεία 

Διακονικόν, τό 
Διάλεξις, ή 

Διάλυσις, ή (τής θείας λειτουργίας) 

Δογματική Πανοπλία, ή (’Αλεξίου 
Κομνηνου) 

Δοξαστάριον, τό 
Δοξαστικάριον, τό 

Έβδομαδάριον, τό 

Έγκώμιον, τό 
Ειλητάριον, τό 
Είρμολόγιον, τό' 

Έκλογάδιον, τό* και Έκλογάδιν 
(δεσποτικών εορτών) 

ΈκΛόγιον, τό 
"Εξήγησις, ή* καί συνοπτική έξήγησις 
Έξήγησις, ή (μουσ.) 

Έξομολ,ογητάριον, τό 
’Επιγραμματάριον, τό 
Έπιστολάριον, τό 
Επιτομή, ή 

Ερμηνεία, ή 
Έξαποστειλάρια, τά 
Έξωπάσχιον, τό (= Πεντηκοστά- 

ριον) 
Εναγγελιάριον, τό 
Εναγγελιστάριον, τό 
Ευλογητάρια, τά 
Ενχολόγιον, τό 

'Ημερολόγιον, τό 

* Δέν έχω την άξίωσιν ό πίναξ ούτος νά είναι πλήρης, άλλα θά δώση αφορμήν 
μελέτης τού θέματος, μετά παραπομπών εις τά χειρόγραφα καί έντυπα, τάς όποιας δέν 
ήδυνάμην νά παραθέσω εδώ. 
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Θεοτοκάριον, τό 

*Ιερατικόν, τό 

Κα/,ανδάρων, τό 
Καλοκαιρινή, ή 
Κανονάριον, τό 
Κανονικόν, τό 
Κεκραγάριον, τό 
Κεφάλαια, τά 
Κλϊμαξ, ή 
Κοινωνικά, τά 
Κονδακάριον, τό 
Κονταχάριον, τό 
Κράτηματάριον, τό 
Κνριακοδρόμιον, τό 

Λειμωνόριον, τό 

Μαθηματάριον, τό 
Μακαριστάρια, τά 
Μαρτύρων, τό 
Μεγαλυνάρια, τά 

Μέλισσα, ή 
Μεταφραστής, δ 
Μηναϊον, τό 
Μηνοευχολόγιον, τό 
Μηνολόγιον, τό 

Νομοκάνονον, τό 

Οίκοι, οχ 
5Οκτώηχος, ή 

Παπαδική, ή 
Παρακλητική, ή 

Παρρησία, ή 
Πασαπνοάρων, τό 
Πατερικόν, τό 
Πεντάβιβλος, ή 
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Πεντηκοστάριον, τό 
Πενσεις, αί 
Πηδάλιον, τό 
Πινακολόγος, δ 
Πολιτεία, ή 
Πραξαπόστολος, ό 
Προσκυνητάριον, τό 
Προσενχητάριον, τό 

Σεληνοδρόμιον, τό 
Σεληνοτρόπιον, τό 
Στιχεράριν, τό (νεόφωνον, καλοφω- 

νικόν) 

Στιχηράριον, τό 
Συναγωγή, ή (αποριών καί επιλύ¬ 

σεων) 

Σνναξάριον, τό 
Συναξαριστής, ό 
Σνναξογράφιν, τό 
Σνλλειτουργικά, τά 
Σχηματολόγων, τό 

Τετραευάγγελον, τό 
Τροπάρων, τό 
Τροπολόγων, τό 
Τροποσυνάρων, τό 
Τυπικόν, τό 

' Υπόμνημα, τό 

Φυλλάδα, ή 
Φωταγο>γικόν, τό 

Ψαλτήρ, ό 

Ψαλτήρων, τό 
Ψαλτική, ή 

Ψαλτικόν, τό 

Προλόγων, τό 
'Ωρολογόπουλον, τό 
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Β'. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

'Αγιασματάριον, τό· καί Τό Μέγα 
' Αγιασματάριον 

^ Αγιο λόγων, τό 

Ακολουθία, ή (άγιων καί Ακολου¬ 

θία των 3 Ανοονύμων (έν τω Άνθο- 

λογίφ) 5Ακολουθία 3Ασματική, βλ. 

και ; Συλλειτουργικά) 

3Ανθολόγων, τό (= άνθολόγιον ακο¬ 

λουθιών) 

Άποστολοενάγγελα, τά 
3Απόστολος, δ 

3Αρχιερατικόν, τό (= φυλλάδα του 
άρχιερέως) 

Βιβλίον, τό (= Μτ[ναΐον) 

Βίβλος, ή (= Γραφή, ιδία Παλαιά). 

Βίβλος ενιαύσιος, ή 

Γεωργητάρων, τό (= "Υμνοι Άγιου 
Γεωργίου) 

Διακονικόν, τό (βλ. 'Ιεροδιακονικόν) 

Δ ώδεκα Ευαγγέλια, τά 

'Εβδομα(δα)ρία, ή 
'Εβδομαδάριον, τό 
Εΐρμολωγων, τό 
3Εκλογάρων, τό 
3Εξεψάλματα, τά 
3Εξοδιαστικόν, τό (= ακολουθία των 
κεκοιμη μενών) 

'Εορτολόγιον, τό 
Ευαγγέλια, τά* Εύαγγέλιον, τό (τά 
Τέσσαρα Ευαγγέλια, Θειον και 
'Ιερόν Εύαγγέλιον) 

Εύχαί, αί (κατανυκτικαί) 

Εύχολόγιον, τό 

Θεία Λειτουργία, ή* Θεϊαι Λειτονρ- 

γίαι, αί 
Θεοτοκάριον, τό 

'Ιερά Σύνοψις, ή (των ακολουθιών) 

'Ιερατικόν, τό (= ή φυλλάδα του 
ΐερέως) 

Ιεροδιακονικόν, τό (= ή φυλλάδα 
του ίεροδιακόνου) 

Καινή Διαθήκη, ή 
ί 

Λειτουργικόν, τό 

Μηναιον, το* Μηναία, τά 
Μην, δ (— Μηναιον) 

Μηνιαΐον, τό (== Μηναιον) 

Μηνολόγιον, τό* καί Μηνολόγιον Πρό¬ 

χειρον 

Οίκοι, οί (Οίκος τής Θεοτόκου, του 
Τιμίου Σταυροΰ κλπ.) 

3 Οκτώηχος, ή 

Παλαιά Διαθήκη, ή 
Πανθέκτης, δ (ή 'Εβδομαρία, ή) 

Παρακλητική, ή 
Παραμυθία, ή 
Πεντηκοστάριον, τό 
Πραξαπόστολος, δ 

Προφητολόγων, τό 

Στέφανος τής 3Αειπαρθένον Μαρίας 

(= Θεοτοκάριον) 

Στιχηρά Ψαλλόμενα, τά (= Μηναία) 
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Σν/λειτουργικά, τά· καί Σνλλειτουρ- 

γικόν, τό (= ή Ακολουθία του 
Αναγνώστου) 

Σννοψις ιερά, ή (Μικρά Σύνοψις) 

ΤετραευάγγεΡων, τό 
Τριώδιου, τό' καί Τερψιχωφελέστα- 

τον Τριώδιον 

Τυπικόν, τό 

Ύμνολόγιον, τό' καίΎμνολογ ίδιον, τό 

Ψαλτήρων, τό' και Τό Ψυχοσιοτή- 

ριον Ψ αλτήρων 

'ΩροΡώγιον, τό' καί Μέγα ΓΩροΡω¬ 

γ ων, ' Ωρολογ όπουΡων 

II. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΑ 

Αδολεσχία Φιλόθεος, ή (Βουλγά- 

ρεως) 

ΓΑμαρτωλών Σωτηρία, ή 
5Αναγνωστικόν, τό (περιέχον τά έν 

τη Εκκλησία αναγνώσματα) 

3 Αναστασιματάρων, τό (μουσ.) 

νΑνθος Χαρίτων, τό' καί Νέον "Ανθος 

Χαρίτων 

3 Ανοιξαντάριον, τό (μουσ.) 

9Απανθίσματα, τά: καί Αποφθεγμά¬ 

των 3 Απανθίσματα 

Βίοι των Αγίων, οί 
Βοσκός Ρωγικών προβάτων, ό 

Γεροντικόν, τό 

Διδασκαλία, ή (Χριστιανική Διδα¬ 

σκαλία) 

Διδαχαί, αί (Διδαχαί Μεγάλης Τεσ¬ 

σαρακοστής) 

Δ οξαστάρων, τό (μουσ.) 

Δοξαστικά, τά (μουσ.) 

ΎγκόΡτιιον, τό 
Έγχειρίδιον, τό (ύμνολογίας) 

5Εκλογών, τό (= Βίοι άγιων) 

"Εκφρασις, ή (— περιγραφή μονής) 

'Εξάβιβλος, ή 

Έξήγησις, ή (μουσ.) 

3 ΕξομοΡωγητάριον, τό 
' ΕορτοΡωγ ων, τό 
3 Επίσκεψις πνευματική, ή 

Θεολόγος, ό (= δογματικά έργα Ίω- 

άννου Δαμασκηνού) 

Θηκαράς, ό 

Θησαυρός, ό' και Νέος Θησαυρός 

Θύρα τής Μετάνοιας, ή 

1 Ιαματική Χάρις, ή (= οίκοι * Αγίας 
Βαρβάρας) 

Καλοκαιρινή, ή (Βίοι άγιων) 

Κανόνων, τό (= διδασκαλία πνευμα¬ 

τικού) 

Κατάνυξις ώφέΡτμος, ή 
Κατήχησις, ή· καί Μικρά Κατήχησις 

Κατηχητικόν, τό 
Κήπος Χαρίτων, ό 

Κιθάρα, ή’ καί Πνευματική Κιθάρα 

(— λόγοι) 

Κλϊμαξ, ή (έργα Τωάννου τής Κλί- 

μακος) 

Κράτη ματ άριον, τό 
Κυριακοδρόμων, τό (όμιλίαι) 

Κυψέλη, ή' καί Μουσική ΚνψέΡ.η 

Λαυσαϊκόν, τό (ασκητικά) 

Λειμωνάριου, τό (ασκητικά) 

Λόγοι ΨνχωφεΡωΐς, οί 

Μαθηματάριον, τό (μουσ.) 

Μαργαρίται Χρυσοστόμου 
ΜαρτυροΡωγιον, τό' καί Νέον Μαρ- 

τυροΡωγων 

Μέλισσα, ή· καί Μουσική ΜέΡασσα 

Μεταφράσεις, αί (= Βίοι Συμεών 
Μεταφραστου) 

ΜηνοΡωγιον Πρόχειρον, τό 
Μυρίπνοον, τό 

Νέος Θησαυρός, ό (όμιλίαι) 
Νόμιμον, τό 

' Οδηγός, ό (Αναστασίου Σιναΐτου) 

5 Ονοματικόν Πανάγιον, τό 

Παιδαγωγία, ή· καί Χρήσιμος Παι¬ 

δαγωγία 

Πανάγιον, τό 

Παράδεισος, ό' καί Νέος Παράδεισος 

Πασαπνοάρων, τό (μουσ.) 

Πατερικόν, τό 

Περιγραφή, ή (μονής Σινά) 

Πέτρα ΣκανδάΡων, ή (Μηνιάτη) 

ΠηδάΡ.ιον, τό (= Κανονάριον) 

Πίστις, ή· καί ΒιβΡαάριον ψαΡλόμε¬ 

ν ον Π (στις 

ΠοΡ,υέΡ,εος, ό (μουσ.) 

Προσευχητάριον, τό 

Προσκυνητάρων, τό (= περιγραφή 
μονής) 

Συνέκδημος, ό' καί Λερός Συνέκδημος 

Στιχηράριον, τό (μουσ.) 

Συναξαριστής, ό' καί Νέος Συναξαρι¬ 

στής 

Συνταγμάτων, τό 

ΣχηματοΡωγων, τό (= άκολουθία κα- 

θιερώσεως μοναχών) 

Ταμεϊον 3 Ορθοδοξίας, τό 
Τόμος, ό (Χαράς, Καταλλαγής, Α¬ 

γάπης) 

Τράπεζα Πνευματική, ή 

ΎμνοΡωγ ίδιον, τό 

Φήμαι, αί (Αγίου Σπυρίδωνος θαύ¬ 

ματα) 

ΦιΡωκαΡΙα, ή [Ώριγένους] (Φιλοκα¬ 

λία των ιερών Νηπτικών) 

ΦυΡλάδα, ή (= λειτουργικόν, άρχιε- 

ρατικόν, ιερατικόν, ίεροδιακονι- 

κόν, άκολουθία) 

Χάρις, ή· καί 3Ιαματική Χάρις 

Χριστοπανηγυρικόν, τό 

Άθήναι — Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 1969. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΈπετηρΙς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 3 
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Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΞΟΥΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 

Κατά τό ΐουστινιάνειον δίκαιον διά τον γάμον τής ύπεξουσίας ήτο 
αναγκαία ή συναίνεσις τού άσκοΰντος την πατρικήν εξουσίαν ανιόντος, 
τό αυτό δ’ ΐσχυε και προκειμένου περί του γάμου τοΰ υπεξουσίου. ΤΗτο 
δ’ ή συναίνεσις αυτή άναγκαία οίανδήποτε ήλικίαν και άν διήνυον οί 

υπεξούσιοιι. 

Ή Νεαρά Ιουστινιανού 115, όρίσασα τούς λόγους άποκληρώσεως 
διετύπωσεν εν κεφ. 3 § 11 καί τον ακόλουθον : 

1. Ιηδί. 1, 10 ρτ., Βί§. 23, 2, 2. Βλ. έν γένει Κρασσα-Πράτσικα, Οικογε¬ 

νειακόν δίκαιον (1927), § 13 (σ. 22 κέξ.).— Ή αυτεξούσια ήδύνατο νά συνάψη αύτοβούλως 
(μή άπαιτουμένης δηλ. συναινέσεως τοϋ ανιόντος) γάμον μόνον μετά τήν συμπλήρωσιν 
του 25ου έτους τής ηλικίας (ατβ. 0x1. 5, 4, 18, πρβλ. και Πρόχειρον Νόμον 4, 15 06- 

5 ο Ιι 6 π, νοΓίεδυηβεη, τόμ. 3, τεϋχ. 1, 1843, § 679, 2, σ. 30), αύτεξούσιος δ’ υιός καί 
προ τής συμπληρώσεως τοΰ 25ου τής ήλικίας έτους, μετά τήν συμπλήρωσιν, εννοείται, 
του διά τήν σύναψιν γάμου άπαιτουμένου 14ου έτους, Οί§. 23, 2, 25. Ό Πρόχειρος Νόμος 
έκαινοτόμησεν έν τούτω όρίσας έν 4, 12: «'Ο αυτεξούσιος τελείαν άγων ήλι¬ 

κίαν καί χοιρίς τής τοΰ πατρός συναινέσεως γάμεί» (τό χωρίον τούτο τοϋ Προχείρου 
Νόμου έπαναλαμβάνουσιν Επαναγωγή 16, 4, Εοΐοβε αά ΡγοοΠϊγοπ ηιιιίεΐα 1, 12, Ηύξη- 

μένον Πρόχειρον 4, 18, Ηύξημένη Επαναγωγή 14, 5, Επιτομή 23, 4, 'Αρμενο- 

π ο ύ λ ο υ Έξάβιβλος 4, 4, 12, Μ. Β λ ά σ τ α ρ η ς Γ, β', παρά Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, 
Σύνταγμα, τόμ. 6, σ. 154). Καί θά ήδύνατο ίσως νά ύποτεθή ότι λέγων ό Πρόχειρος Νόμος 
έν 4, 12 : «Ό αυτεξούσιος τελείαν άγων ηλικίαν..,» δεν έννοεΐ τήν ένηλικίωσιν, 

δηλ. τήν συμπλήρωσιν τοΰ 25ου τής ήλικίας έτους, άλλά τήν έφηβότητα, ήτοι τήν συμ- 

πλήρωσιν του 14ου τής ήλικίας έτους, ή έκδοχή όμως αϋτη δεν ευσταθεί, ώς έκ τών ακο¬ 

λούθων λόγων: 
α) Διότι έν ταϊς βυζαντιναΐς πηγαΐς ό όρος τελεία ηλικία δηλοΐ συνήθως τήν ένη- 

λικίωσιν (συμπλήρωσιν τοϋ 25ου έτους). Βλ. σχόλιον 1 Θεοδώρου εις Βασιλικά 
28, 2, 3 : «Συ δέ γνώθι} δτι ή τελεία ηλικία έστίν ό κε' ενιαυτός» (έκδ. Βασιλικών ύπό 
δοΐιείίεηια, δεηεε Β, δοΐιοΐία, τόμ. V, σ. 1807), Μ. Βλάσταρης Α, δ': «Συ 

δέ γνώθι τήν τελείαν ήλικίαν είναι άπό κε' έτους» (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, τόμ. 6, 

σ. 77 ΐη Γ.). ’Εξαιρετικώς έν τή Μικρά Συνάψει Γ, 8 λέγεται: «Εις τους γόμους τούς μέν 

άνδρας επάνω των ιδ' χρόνων ό νόμος είναι παρακελ,εύεται... τάς δέ γυναίκας υπέρ 
τούς ι β' χρόνους* τότε γάρ ή ηλικία ταύταις τελεία και τον σπέρματός είσι 

δεκτικαί». 

β) Διότι καί άλλαχοΰ έν τφ Προχείρω Νόμφ ό όρος τελεία ηλικία τήν ένηλικίωσιν. 

«Εϊ τινι έκ των είρημενων γονέων βουλωμένο) τή ιδία θυγατρι ή έγγόνη 

άνδρα δούναι και προίκα κατά τήν δνναμιν τής ιδίας περιουσίας υπέρ αυτής 

παρασγείν εκείνη μή συναίνεση, άλλ* αισχρόν βίον έπιλέξηται. Εί δέ μέχρι 

είκοσι πέντε ενιαυτών ήλικίας ή θυγάτηρ γένηται και οϊ γονείς ύπέρθωνται 

ταυ την άνδρί συνάψαι, και Ισως έκ τούτον σνμβαίη εις τδ έαυτής σώμα ταύτην 

άμαρτήσαι ή δίχα συναινέσεως των γονέων άνδρί έαυτήν, έλωνθέρω μέντοιγε, 

σνζενξαι, τούτο εις αχαριστίαν τή θνγατρί λογίζεσθαι ον βονλ,όμεθα, επειδή 

ον τή έαυτής άλλά τή τών γονέων αιτία τούτο γινώσκεται πλημμελήσασα». 

Ανεξαρτήτως τών αμφισβητήσεων, ας προεκάλεσεν ή διάταξις αΰτη 
τής Νεαρας 115 ώς προς τούς όρους ύφ’ οΰς ήτο εφαρμοστέος ό έν αυτή 
καθιερούμενος λόγος άποκληρώσεως 1, ή διάταξις αύτη προεκάλεσε καί 
τό άκόλουθον ζήτημα : ό γάμος τής ύπερβάσης τό 25ον έτος τής ήλικίας 
ύπεξουσίας ήτο, κατά τό ΐουστινιάνειον δίκαιον, έγκυρος τελούμενος άνευ 
τής συναινέσεως τοϋ έξουσιαστοϋ, έάν ούτος παρημέλησε μέχρι τοϋ έτους 
τούτου τήν διά τοϋ γάμου όποκατάστασιν τής ύπεξουσίας αύτφ2; 

Κατά τινας συγγραφείς ή έννοια τής Νεαρας είναι ότι ό υπό τάς ώς 
άνω προϋποθέσεις τελούμενος γάμος τής ύπεξουσίας είναι άνευ ετέρου 
έγκυρος, δεν απαιτείται δηλ. συναίνεσις τοϋ έξουσιαστοϋ, έάν ούτος παρη- 

δηλοϊ. Ούτως έν τώ χωρίο) 2, 4 λέγεται : «Έάν γυνή αυτεξούσια τελείαν άγουσα τήν ήλι¬ 

κίαν άρραβώνας όεξαμένη παραιτήται τον γάμον ...». Τό άντίστοιχον χωρίον Οοά. 5, 1, 5 

έχει: «ΜιιΙϊει· μιΗε ειιί οοηεΐίΐιιία. .. εί ροεί εοιηρίεΐιιιη. ο ί ο β ε ί ηι ιι ηι ρ ιιί η- 

I η ηι αηηιιηι..,». 

γ) Διότι έν τφ χωρίφ 4, 15 τοϋ Προχείρου Νόμου λέγεται: «ΊΙ αυτεξούσια τελείαν 

άγουσα τήν ηλικίαν και άκοντος τοϋ πατρός νομίμως σννάπτεται άνδρί». Έάν ό όρος 
τελεία ηλικία έδήλου τήν έφηβότητα, τότε θά έπρεπε νά δεχθώμεν ότι διά τοΰ χωρίου 
τούτου τοϋ Προχείρου Νόμου έτροποποιήθη τό ΐουστινιάνειον δίκαιον, καθ’ ό (πρβλ. 

0x1. 5, 4, 18 και παροϋσαν σημ. έν αρχή) ή αυτεξούσια ήδύνατο νά συνάψη αύτοβούλως 
γάμον μόνον έφ’ όσον είχε συμπληρώσει τό 25ον τής ήλικίας έτος. Άλλ’ είναι απίθανον 
ότι ό Πρόχειρος Νόμος καθιέρωσε τήν ήβην ώς χρόνον μεθ’ όν ή αύτεξουσία ήδύνατο 
νά συνάψη αύτοβούλως γάμον. 

Έκ πάντων τών ανωτέρω λόγων προκύπτει τό συμπέρασμα ότι λέγων ό Πρόχειρος 
Νόμος έν 4, 12 καί 15 «τελείαν ήλικίαν» έννοεΐ τήν ένηλικίωσιν (συμπλήρωσιν τοΰ 25ου 
τής ήλικίας έτους) καί οΰτω τά περί γάμου τής αύτεξουσίας θυγατρός έν τώ ίουστίνια- 

νείφ δικαίφ ισχύοντα έπεξετάθησαν καί επί υίοϋ, δηλ. κατά τον Πρόχειρον Νόμον ό 
αυτεξούσιος υιός ήδύνατο νά συνάψη αύτοβούλως γάμον μόνον μετά τήν συμπλήρωσιν 
τοϋ 25ου τής ήλικίας έτους, ένφ κατά τό ΐουστινιάνειον δίκαιον ήδύνατο νά συνάψη 
αύτοβούλως γάμον συμπληρων τό 14ον τής ήλικίας έτος. 

1. Ειδική παρ’ ήμϊν μελέτη Ή ρ. Κυριακοπούλου, Περί άποκληρώσεως 
θυγατρός συνερχόμενης εις γάμον άνευ τής συναινέσεως τών γονέων αύτής (1914), περί 
ής μελέτης πρβλ. καί καταιτ., σ. 54, σημ. 1. 

2. Διά τήν ύπερβασαν τό 25ον έτος αύτεξουσίαν δεν τίθεται ζήτημα ότι ήδύνατο 
νά συνάψη έγκυρον γάμον άνευ τής πατρικής συναινέσεως, βλ. 0x1. 5, 4, 18 καί άνωτ., 
σ. 34, σημ. ί έν άρχή καί υπό στοιχ. γ. 
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μέλη σε την διά του γάμου άποκατάστασιν της υπεξούσιας αυτω μέχρι του 
25ου τής ήλικίας αυτής έτους *. 

Κατ’ άλλους, άντιθέτως, συγγραφείς ή προκειμένη διάταξις ουδεμίαν 
έχει σχέσιν προς τό έγκυρον του γάμου, άλλ’ απλώς ορίζει δτι ό ύπό τάς 
ώς άνω προϋποθέσεις τελεσθείς γάμος τής υπεξούσιας δέν συνιστα λόγον 
άποκληρώσεως2. 

Βεβαίως κατά τό ιουστινιάνειον δίκαιον ό πατήρ δέν ήδύνατο άδικαιο- 

λογήτως και έκ καθαρας ιδιοτροπίας νά άρνήται την συναίνεσίν του εις 
τον γάμον των τέκνων του, οσάκις άπητεΐτο αυτή. Κατά την διάταξιν Οΐ£. 

23, 2, 19 = Βασιλ. 28, 4. 11 έν άδικαιολογήτφ άρνήσει του πατρός ή διά 
τον γάμον συναίνεσις αύτοΰ έξεβιάζετο δικαστικώς, τοϋτο δ’ ϊσχυεν ού 

1. Οΰτω Κρασσάς-Πράτσικας, Οικογενειακόν δίκαιον (1927) § 15 

(σ. 26) : «Αότεξούσιος υίός, καί ανήλικος έτι ών, συνάπτει γάμον άνευ τής συναινέσεως 
τοϋ πατρός, ώς έπίσης θυγάτηρ χειράφετος καί ένήλιξ, ένήλιξ δέ άλλα μή χειράφετος, 
έάν ό πατήρ μέχρι τοϋ είκοστοΰ πέμπτου έτους παρημέλησε τήν άποκατάστασιν αύτής, 
τοϋ παρά τήν συναίνεσίν τοΰ πατρός γάμου μή λογιζομένου ώς αιτίας αχαριστίας έπαγο- 

μένης τήν άποκλήρωσιν», Κ. Ρακτιβάν, έν Δικαιοσύνη, τόμ. Ε' (1927), σ. 100 : «ώς 
έπίσης ή ύπερβασα τό 25ον έτος τής ήλικίας της ύπεξουσία νομίμως δύναται νά έλθη 
εις γάμον άνευ τής θελήσεως τοϋ γονέως ύπό τάς περιστάσεις τής Νεαρας 115 κεφ. γ' 
§ 11». Όλως διαστρόφως αποδίδει τήν έννοιαν τής Νεαρας 115 κεφ. 3 § 31 ό Μομφερ- 

ράτος, Οικογενειακόν δίκαιον (1914), σ. 26 : «Ενήλικος χειράφετος θυγάτηρ, άν μή 
συνεπλήρωσε τό 25ον έτος, ό δέ πατήρ παρημέλησε τήν άποκατάστασιν, συνάπτει γάμον 
καί άνευ τής συναινέσεως αύτοΰ, δτε τοϋτο δέν καταλογίζεται ώς λόγος αχαριστίας προς 
άποκλήρωσιν». Πώς είναι ένήλικος ή μή συμπληρώσασα τό 25ον έτος; Πλήν τούτου 
ή ένήλικος χειράφετος θυγάτηρ ήδύνατο νά συνάψη αύτοβούλοίς γάμον, αδιάφορου 
παντάπασιν όντος άν ό πατήρ παρημέλησεν ή ού τήν άποκατάστασιν της, βλ, άνωτ., 
σ. 34, σημ. 1 έν αρχή. Συγκεχυμένα καί τά παρά Κ. Δεμερτζή, Οικογενειακόν 
δίκαιον (1935), σ. 24, σημ. 15 : «Ούδέ κατά τό ιουστινιάνειον δίκαιον ή συμπληρώσασα 
τό εικοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας αύτής θυγάτηρ έχει άνάγκην συναινέσεως τοϋ 
πατρός, ή δέ περί τοϋ έναντίου δόξα των Κρασσά - Πράτσικα § 15 σημ. 3 στηριζομένη έπί 
τής Νεαρας 115 κεφ. γ' § 10 [γρ. 11] είναι αστήρικτος, τής Νεαρας πραγματευομένης 
μόνον περί αχαριστίας τής θυγατρός και ούχί περί τής έγκυρότητος τοϋ γάμου». Κατά 
τό Ιουστινιάνειον δίκαιον μόνον ή συμπληρώσασα τό 25ον έτος αύτεξουσία δέν 
έδεϊτο τής συναινέσεως τοΰ άνιόντος. Τά ύπό τοϋ Δεμερτζή λεγάμενα έμφαίνουσιν δτι 
ούτος ού μόνον τό πώς τίθεται τό ζήτημα δέν κατενόησεν, άλλ’ ούδέ τήν άληθή έννοιαν 
τής γνώμης των Κρασσά - Πράτσικα. 

2. I. Φραγκιάς, έν Νέοις Πανδέκταις Κουντουριώτου, τόμ. Η' (1906), σ. 477 : 

«ύπεξούσιος δέ ούσα [ή θυγάτηρ] έχει καί μετά τήν ένηλικότητα αύτής άνάγκην τής 
πατρικής συναινέσεως ώς ό υίός, καί μόνον εις άποκλήρωσιν δέν ύπόκειται ύπανδρευ- 

θεΐσα αύτοβούλως, έάν ό πατήρ μέχρι τής ένηλικότητος αύτής δέν έφρόντισε νά τήν άπο· 

καταστήση (Νεαρά 115 κεφ. 3 § 11)». Όμοίως καί Α. Χριστοφιλόπουλος, 

Σχέσεις γονέων καί τέκνων κατά τό βυζαντινόν δίκαιον (1946), σ. 28. Δέν έκφράζονται 
σαφώς ό Κ α λ λ ι γ ά ς, Οικογενειακόν δίκαιον (1881) § 48 (σ. 64), καί ό Παπαρρη- 

γόπουλος, Οικογενειακόν δίκαιον (1869) § 17, 2 β' (σ. 24). 
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μόνον προκειμένου περί ύπερβάσης τό 25ον έτος ύπεξουσίας, άλλα καί 
περί αυτής τής έλάττονος των 25 ετών, ώς καί περί υιοΰ. 

Έάν δεχθώμεν ώς ορθήν τήν πρώτη ν γνώμην, ό γάμος τής ύπεξουσίας, 
έφ’ όσον συνέτρεχον αί προϋποθέσεις τής Νεαρας 115 κεφ. 3 § 11 (συμπλή- 

ρωσις τοϋ 25ου έτους καί παραμέλησις άποκαταστάσεως αύτής ύπό τοϋ έξου- 

σταστοϋ), ού μόνον λόγον άποκληρώσεως δέν άπετέλει, άλλα και έγκυρος 
άνευ τής συναινέσεως αύτοϋ ή το. 

Έάν δεχθώμεν ώς ορθήν τήν δευτέραν γνώμην, ότι δηλ. διά τής Νεαρας 
115 κεφ. 3 § 11 δέν έθίγησαν αί περί τοϋ γάμου τής ύπεξουσίας γενικαί 
διατάξεις, ή ύπεξουσία δέν ήδύνατο, και άν έτι συνέτρεχον αί ύπό τής 
Νεαρας άναφερόμεναι προϋποθέσεις, νά συνάψη αύτοβούλως γάμον. Διά 
τό έγκυρον τοϋ γάμου άπητεΐτο ή διά τοΰ δικαστηρίου έκβίασις τής συναι- 

νέσεως τοϋ έξουσιαστοϋ, έάν δ’ είχεν ήδη τελεσθή ό γάμος, ή συναίνεσις 
θά έδει νά έκβιασθή δικαστικώς έκ των υστέρων λ 

Έκ τής έρεύνης των βυζαντινών πηγών προκύπτει ότι οί Βυζαντινοί 
άντελήφθησαν τήν Νεαρών 115 κεφ. 3 § 11 κατά τρόπον συμπίπτοντα πρός 
τήν πρώτην έκ των παρατεθεισών γνωμών των νεωτέρων? συγγραφέων, ότι 
δηλ. ή ύπερβασα τό 25ον έτος τής ήλικίας ύπεξουσία ήδύνατο νά συνάψη 
αύτοβούλως γάμον, έάν ό έξουσιαστής είχε παραμελήσει μέχρι τοϋ έτους 
τούτου τήν άποκατάστασιν αύτής. Έν άλλαις λέξεσιν, ή φράσις «ή. δίχα 

συναινέσεως τών γονέων άνδρϊ έαυτήν, έλενθέρω μέντοιγε, σνζενξαι» τής 
Νεαρας ήρμηνεύθη ύπό τήν έννοιαν ότι ό ύπό τάς άνω περιστάσεις τελούμε¬ 

νος γάμος τής ύπεξουσίας ού μόνον δέν άπετέλει λόγον άποκληρώσεως αύτής, 

αλλά καί έγκυρος άνευ ετέρου τίνος ήτο. Ιδού τά σχετικά κείμενα : 

[Φ ω τ ί ο υ], Νομοκάνων εις ΙΔ' τίτλους, τιτλ. ΙΓ', κεφ. θ': «*Η ύπεξου- 

σία ή ό υπεξούσιος ον δννανται νομίμως γαμεϊν μή σνναινοϋντος τοϋ έχον- 

τος αυτούς υπεξουσίους, ώς βιβλίον ε' τον κωδικός τίτ. δ' και βιβλ. κγ' 

τίτ. β', είμή γεγοννίαν τήν θυγατέρα κε' ενιαυτών νπερέθετο ζεϋξαί’ τότε γάρ 

I. Τό τελευταΐον τοϋτο σημεϊον αμφισβητείται. Κατά τινας ό άνευ τής συναινέσεως 

τοΰ έξουσιαστοϋ τελεσθείς γάμος ήδύνατο νά κυρωθή έκ τών υστέρων ύπό τοϋ δικαστη¬ 

ρίου, έρευνώντος τό βάσιμον ή μή τής έναντιώσεως τοϋ πατρός. Οΰτω Παπαρρηγ ύ¬ 

πουλος, Οικογενειακόν δίκαιον (1869), § 16 γ' (σ. 22, σημ. 8), επικαλούμενος καί 

τό χωρίον τής Πείρας 49, 10, καθ’ δ γάμος υπεξουσίου υίοΰ τελεσθείς άνευ τής συναινέ- 

σεως τοΰ πατρός δέν διεσπάσθη «διά τό ήδη γενέσθαι συνάφειαν καί ιερολογίαν καί χρό¬ 

νων είναι κβ’ τον υιόν, διά και τους πατέρας μή όφείλειν έάν οΰτω τους οικείους παϊδας, 

ά?Λά σπεύδειν προσομιλειν γάμοις αυτούς». Όμοίως καί Ν. Δημητρακόπου- 

λος, έν Έφημερίδι τής Ελληνικής καί Γαλλικής Νομολογίας, τόμ. 40 (1920), σ. 20. 

Άντιθέτως κατά τήν άπόφασιν Άρείου Πάγου 82/1923, έν Θέμιδι ΛΔ' (1923), σ. 323 

κέξ. ή διά τοϋ δικαστηρίου άναπλήρωσις τής πατρικής συναινέσεως έδει νά προηγήται 

τής τελέσεως τοϋ γάμου, μή δυναμένη νά δοθή έκ τών ύστέρων. 
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έαντήν έλενθέρω ζεϋξαι δύναται, ώς ή περί τών επί κλήρα) αχαριστιών ριε’ 

νεαρά» λ 

Σχόλιον 2 Έναντιοφανους εις Βασιλικά 28, 4, 2 : «.. ,Εί δέ τις 

την Ιδίαν ύπεξονσίαν γενομένην κε ετών νπέρθηται έκγαμήσαι και προίκισαν, 

κα?<.ώς και παρά γνώμην αντον γαμεϊται ελενθέρφ και πορνεύουσα συγγινώ- 

σκεται, ώς ή περί τώ>ν έξνερεδεντάτων νεαρά φησι» 1 2. 

Σχόλιον 4 Έναντιοφανους εις Βασιλικά 28, 4, 11 : «... *Η δέ 

περί των έξνερεδετάτων νεαρά δέδωσιν άδειαν τή υπέρβαση τά κε έτη γαμεΐν 

τον πατρός νπερτιΟεμένου» 3 4. 

Αθανασίου, Επιτομή Νεαρών VII, 7 : «Καί σημείωσαι, δτι δν- 

ναται ή θνγάτηρ είκοσι πέντε ετών ούσα, τον πατρός υπερτιθεμένον σννάψαι 

αυτήν προς νόμιμον γάμον, παρά γνώμην αυτόν γάμε ϊσθαι» λ 
Έκ του χωρίου τούτου του Αθανασίου άπέρρευσε τό ακόλουθον χωρίο ν 

τής Εο1ο§ε αά ΡγοοΜγοπ αιιιίαίΕ 31, 3 : «. . .ΕΙ δέ ετών είκοσι ε νπάρχον- 

σαν οι ταύτης γονείς ον πείθονται σννάψαι αυτήν προς γάμον νόμιμον, δύναται 

παραγνώμην αυτών γαμεΐσθαι» 5. 

Διάφορον οδόν εν τή ερμηνεία τής Νεαρας 115 κεφ. 3 § 11 έτράπη 
μόνον ό Θεόδωρος ό Έρμουπολίτης. Οδτος εν τω Συντόμφ 
των Νεαρών διατάξεων, Νεαρά 115 § 5 λέγει τά άκόλουθα : «Δύναται ή Θνγά¬ 

τηρ κε ετών ούσα, μή έκδοθεϊσα υπό τον ίδιον πατρός εις γάμον, έαντήν ώς θέλει 

έκδιδόνασ δηλονότι εάν έστιν αυτεξούσια. Μέμνησο γάρ τής κ' διατ. τον δ' 

τί. τον ε βι. τον Κώδικος, ίνα μή έναντιωθή σοι ή ζ' καί ις' καί ιη διάταξις 

τον αντον βιβλίου καί τίτλου» 6. 

Έν άλλαις λέξεσιν ό Θεόδωρος, έχων και ούτος την γνώμην ότι ή 
Νεαρά δεν διαλαμβάνει μόνον περί συνάψεως γάμου ώς λόγου άποκληρώ- 

σεως, άλλά καί περί αύτου τούτου του κύρους του γάμου, καί προς τον σκοπόν 
όπως εναρμόνιση την ούτως έρμηνευομένην διάταξιν τής Νεαράς προς τάς 
λοιπάς διατάξεις του ιουστινιάνειου δικαίου δέχεται ότι ή Νεαρά διαλαμ¬ 

βάνει περί γάμου αυτεξούσιας θυγατρός. Έάν όμως τούτο ήτο αληθές, ό 
έν τή Νεαρά τιθέμενος περιορισμός περί παραμελήσεως άποκαταστάσεως 
ύπό των γονέων ούδένα θά είχε λόγον, άφοϋ ή αυτεξούσια συμπληροϋσα 

1. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. 1 (1852), 

σ. 310. Τό χωρίον τούτο τού Νομοκάνονος επαναλαμβάνεται καί ύπό τοϋ Μ. Β λ ά σ τ α ρ η. 
Σύνταγμα Γ', η', Ράλλη-Ποτλη, Σύνταγμα, τόμ. 6 (1859), σ. 164. 

2. Έκδοσις Βασιλικών ύπό 3ο1ιοίίοπΐ3, δεπυε Β (δοΐιοΐία), τόμ. V, σ. 1815. 

3. δ οΐι ε 1 ί ε τη 3, ένθ’ άνωτ., σ. 1817. 

4. Η ε ϊ τη ό 3 ε Π, Ανέκδοτα, τόμ. I (1838), σ. 87. 

5. Ζ 3 ο 1ι α γ ΐ 3 ε, ΤΟ.Κ., τόμ. IV, σ. 135, σημ. 4. — Περί τοϋ σχολίου ά εις 
Επαναγωγήν 34, 4 βλ. κατωτ., σ. 42, σημ. ϊ. 

6. Ζ&ο1ΐ3ΓΪ3ε, “Ανέκδοτα (1843), σ. 109. 
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τό 25ον έτος ήδύνατο νά συνάψη αύτοβούλως γάμον άδιαφόρου όντος τοϋ 
άν ό γονεύς παρημέλησεν ή ου την άποκατάστασίν της λ 

Έν τφ Προχείρω Νόμφ 4, 24 λέγονται τά άκόλουθα : «Καί τοίς προ 

ημών νομοθέταις γέγραπται νόμος, ώς ή νπερβάλ?,ονσα τον κε τής ηλικίας 

χρόνον δύναται έπιρρίπτειν έαντήν φτινι βούλεται, μηδαμώς έκ ταντης τής 

αιτίας δυναμένον τον ταύτης πατρός γράψειν ταύτην απόκληρον. Διά τοντο 

θεσπίζομεν Ινα, εί καί δ πατήρ αυτής περί τον γάμον αυτής έρραθύμησεν, μή 

έξεϊναι αυτή φτινι βούλεται έαντήν έπιρρίπτειν, άλλά μψνέτω έν μέν τή Κων- 

σταντινουπόλει τω έπάρχφ ή τώ κοιαίστορι, έν δέ ταϊς έπαρχίαις τώ κατα 

τόπον άρχοντι καί αυτοί άναγκαζέτωσαν τούς αυτών γονείς ταύτας εκγαμίζειν 

κατά την τής περιουσίας αυτών δύναμιν» 2. 

Λέγων ό Πρόχειρος Νόμος : «Καί τοϊς προ ήμένν νομοθέταις γέγραπται 

νόμος.. .» δεν είναι δυνατόν νά έννοή άλλην είμή την διάταξιν τής Νεαρας 
115 κεφ. 3 § Π *. Ή ύπό του Προχείρου Νόμου άποδιδομένη έννοια εις τήν 
διάταξιν ταύτην τής Νεαράς είναι οϊα παρέχεται καί ύπό των προ αυτού 

ι πηγών : ή ύπεξουσία θυγάτηρ ύπερβάσα τό 25ον έτος τής ηλικίας δύναται νά 
ύπανδρευθή αύτοβούλως, έάν ό πατήρ αυτής παρημέλησε ^ήν άποκατάστασίν 
της \ Μεταρρυθμίζων τούτο ό Πρόχειρος Νόμος ορίζει ότι, καί συντρε- 

χουσών έτι τών προϋποθέσεων τούτων, διά τό έγκυρον τού γάμου δέον 
όπως έκβιασθή δικαστικώς ή συναίνεσις τοϋ πατρός έν μέν τή Κωνσταντι- 

νουπόλει διά τοϋ έπαρχου ή τού κοιαίστωρος, έν δέ ταΐς έπαρχίαις διά 

τών κατά τόπον αρχόντων 5. 

1. Βλ. Οοά. 5, 4, 18 καί άνωτ., σ. 34, σημ. 1 έν αρχή. 
2. Τό χωρίον τοΰτο τοϋ Προχείρου Νόμου έπαναλαμβάνουσιν Ηύξημένον Πρό¬ 

χειρον 4, 52, Ηύξημένη Επαναγωγή 14, 15, 'Αρμενοπούλου Έξάβιβλος 4, 4, 25. 

Περί τής Επιτομής 23, 7 καί 8, βλ. είδικώτερον κατωτ., σ. 42. Επίσης έν τφ χφω ύπ’ 

άριθ. 1430 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (β' ήμισυ τοϋ ΙΤ'αίώνος) φφ. 225 β- 

226 α φέρονται τάδε : «Νόμος εκειτο παρά τών πρώην νομοθετών δτι θνγάτηρ τίνος μή 

σνζνγεΐσα άνδρί παρά τοϋ πατρός, ύπερβάσα δέ τον κε τής ηλικίας ενιαυτόν εσχεν άδειαν 

έπιρρίπτειν έαντήν φτινι ήβονλετο, μή δυναμένον τ ον πατρός αυτής ποιείν ταύτην απόκλη¬ 

ρον έκ ταύτης τής αιτίας. "Υστερον δέ ένομοθετήθη ινα μή έπιρρίπτη έαντήν ή γυνή ώς 

εΐρηται, άλλ’ έάν βλέπει τούς γονείς αυτής άμελοϋντας περί τον γάμον αυτής ινα αναφέρει 

τοντο προς τήν εκκλησίαν και αυτή ή έκκ?.ησία αναγκάζει τούς γονείς αύτής ινα νπανδρεν- 

σωσι καί προικίζωσιν αυτήν κατά τήν δύναμιν τής περιουσίας αυτών». 

3. Πρβλ. περί τούτου καί κατωτ., σ. 43 κέξ. 

4. Τό τελευταΐον τοΰτο δεν λέγεται μέν ρητώς έν τω χωρίω, ότι όμως τοιαύτη είναι 
ή έννοια αύτοΰ προκύπτει έκ τών έν συνεχείς λεγομένων : «Διά τοντο θεσπίζομεν ινα, 

εί καί ό πατήρ αύτής περί τον γάμον αύτής έρραθύμησεν...». 

5. Τό χωρίον Οί§. 23, 2, 19 όμιλεΐ περί ανθυπάτων (ρΓοεοηειιΙεε) καί διοικητών 
επαρχιών (ρταεεΐάεερμε ρΓουΐηάαηιπι) δι“ ών έκβιάζεται, έν άδικαιολογήτφ άρνήσει, 

ή διά τον γάμον τών τέκνων συναίνεσις τοϋ έξουσιαστοϋ. Ότι ή διά τοϋ Προχείρου Νόμου 
είσαχθεΐσα τροποποίησις άφεώρα μόνον εις τον λεπτομερέστερον καθορισμόν τών άρμο- 

:ι 
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Καίτοι ή διατύπωσις του Προχείρου Νόμου δεν είναι έν προκειμένφ 
ρητή, είναι έν τούτοις φανερόν ότι τό χωρίον τούτο περί ύπεξουσίας θυγα- 

τρός διαλαμβάνει. Διότι περί αυτεξούσιας θυγατρός υπέρβασης τό 25ον 
έτος της ήλικίας ρητώς ορίζεται έν τφ Προχείρψ Νόμφ 4, 15: «'Η αυτεξού¬ 

σια τελείαν άγουσα την ηλικίαν 1 και άκοντος τον πατρός νομίμως σννά- 

πτεται άνδρί» 2. 

Οι συντάκται του Προχείρου Νόμου δέν περιωρίσθησαν εις τά έν τω 
χο>ρίφ 4, 24 οριζόμενα. Έν συνεπεία τής ύπ’ αυτών διδομένης έννοιας εις 
την Νεαράν 115 κεφ. 3 § 11 καί τής κατ’ ακολουθίαν τούτου γενομένης έν 
τφ χωρίω 4, 24 τροποποιήσεως, προέβησαν εις μεταβολήν καί αυτής ταύτης 
τής Νεαρας 115 κεφ. 3 § 11, ήτις περιελήφθη έν τώ Προχείρφ Νόμφ 33, 8. 

Ούτοι τό κεφ. 3 § 11 τής Νεαρας 115 διατυποϋται έν τφ Προχείρφ 
Νόμφ 33, 8 ώς εξής : 

«Εΐ τινι εκ των ειρημενών γονέων βουλομένα) τη ιδία θνγατρί ή έγγόνη 

άνδρα δούναι και προίκα κατά την δνναμιν τής Ιδίας περιουσίας υπέρ αυ¬ 

τής παρασχεΐν μή σνναρέση, άλλ’ αισχρόν βίον διάγειν έπιλέξηται» 3. Τά 
έν τή Νεαρά 115 κεφ. 3 § 11 περί γάμου τής θυγατρός υπέρβασης τό 25ον 
έτος τής ήλικίας οριζόμενα παραλείπονται τέλεον έν τφ Προχείρφ Νόμφ4. 

δίων προς εξαναγκασμόν τοΰ έξουσιαστοϋ άρχών, θά ήτο γνώμη παντελώς άπορριπτέα. 

Έκ τής όλης διατυπώσεως τοΰ Προχείρου Νόμου καθίσταται πλέον ή σαφές δτι ή τροπο- 

ποίησις αύτοΰ αφορά εις τήν δυνατότητα συνάψεως γάμου υπό τής θυγατρός, ό δέ Πρό¬ 

χειρος Νόμος κατ’ άκολουθίαν τής ύπ’ αύτοΰ διδόμενης έννοιας εις τήν Νεαράν 115 

κεφ. 3 § 11 αποκρούει τήν δυνατότητα ταότην, άπαιτών τήν υπό των άρχών έκβίασιν 
τής πατρικής συναινέσεως. 

1. Περί τοΰ ορού τελεία ηλικία, δηλοϋντος τήν ένηλικίωσιν βλ. άνωτ., σ. 34, σημ. 1. 

2. Έφ’ όσον δηλ. καί κατά τον Πρόχειρον Νόμον 4. 15 ή συμπληρώσασα τό 25ον 
έτος τής ήλικίας της αύτεξουσία ήδύνατο νά συνάψη γάμον αύτοβούλως, άκολουθεϊ 
ότι τά έν 4, 24 οριζόμενα άφορώσι τήν ενήλικον (έτι δέ μάλλον τήν άνήλικον) ύπεξου- 

σίαν διά τό έγκυρον τοΰ γάμου τής όποιας ήτο έκβιαστέα δικαστικώς ή συναίνεσις τοΰ 
έξουσιαστοϋ. 

3. Τό χωρίον τοΰτο τοΰ Προχείρου Νόμου έπαναλαμβάνουσιν Ηύξημένη Επανα¬ 

γωγή 37, 10, Ηύξημένον Πρόχειρον 33, 8, 'Αρμενοπούλου Έξάβιβλος 5, 10, 1 Ο. 

Έκ τής Έξαβίβλου παρέ?„αβε τήν διάταξιν ό Μανουήλ Μαλμξός έντφ Νομο- 

κάνονι αύτοΰ, κεφ. Τ^β’, ζ' (χρησιμοποιώ άντίγραφον τοΰ σχετικοΰ τμήματος έκ τοΰ 
χφου ύπ’ άριθ. 287 τής Μονής Τβήρων περιέχοντος τήν άρχικήν, εις λογίαν γλώσσαν 
γεγραμμένην, μορφήν του Νομοκάνονος). Έν τή υπό Λ. Σγούτα δημοσιευθείση 
παραλλαγή (εις δημώδη) τοΰ Νομοκάνονος τό αντίστοιχον χωρίον έχει ώς εξής : κεφ. 

ΣΙ Τ', 7 «ΕΪ τις έκ των εϊρημένων γονέων βονληθή νά προικήση τήν θυγατέραν ή τήν έγγό- 

νην αύτοΰ τό κατά δνναμιν, και αυτή νά μή δέν θέληση μόνον αν περιπατή εις κακήν στρά¬ 

ταν)}, Θέμις Σγούτα, τόμ. 7 (1856), σ. 226. Ό Μ. Βλάσταρης περιλαβών έν τφ 
Συντάγματι αύτοΰ τόν 33ον τίτλον τοΰ Προχείρου Νόμου (μετά λεκτικών παραλλαγών) 

παρέ?απε τέλεον τήν § 8, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 6, σ. 327. 

4. Ύπό τοΰ Κ. Δεμερτζή, Περί τής αναγκαστικής διαδοχής, τόμ. Γ' (1908) 
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Άξιοσημείωτον είναι ότι ήδη προ τοΰ Προχείρου Νόμου ή Εκλογή 
των Ίσαύρων όρίζουσα τούς λόγους έκπτώσεως των τέκνων από τής νομίμου 
κληρονομιάς των γονέων διετύπου τό αντίστοιχον χωρίον τής Νεαρας 
115 κεφ. 3 ώς εξής : «εάν ή θνγάτηρ μή αΐρήται νομίμως συζευχβήναι 

βον/.ομένων των γονέων, άλλ αίσχρώς διάγειν» (Εκλογή 6, 13) *, ήτοι 
άνευ τής μνείας θυγατρός ύπανδρευομένης χωρίς τήν συναίνεσιν τοΰ 
ανιόντος. 

Ό Γεώργιος Λ. Ροϊλός2 διαλαμβάνων περί τοΰ χωρίου του 
Προχείρου Νόμου 33, 8 ύπεστήριξεν ότι ή έν αύτφ έλλειψις μνείας περί 
θυγατρός ύπανδρευομένης άνευ συναινέσεως τοΰ πατρός είναι τυχαία, όφει- 

λομένη εις παραδρομήν των συντακτών τοΰ Προχείρου Νόμου. Ή άποψις 
αΰτη ούδαμώς δύναται νά γίνη δεκτή. Ό έχων προ οφθαλμών τά έν τφ 
Προχείρφ Νόμοι 4, 24 οριζόμενα δέν θά διστάση νά παραδεχθή ότι ή κατά 
τόν ώς άνω τρόπον διασκευή ταΰ χωρίου 33, 8 τοΰ Προχείρου Νόμου ού 
μόνον τυχαία δέν είναι, άλλ’ άντιθέτως απολύτως σκόπιμος καί ένσυνεί- 

δητος. "Απαξ δηλ. εις τήν φράσιν «ή δίχα συναινέσεως των γονέων άνδρί 

έαντήν, έλενθέρω μέντοιγε, συζεΰξαι» τής Νεαρας 115?κεφ. 3 § 11 έδόθη 
ή έννοια ότι έπετρέπετο ή, ύπό τάς γνωστός προϋποθέσεις, αύτόβουλος 
σύναψις γάμου ύπό τής θυγατρός, ήν λύσιν άπεδοκίμασεν ό Πρόχειρος 
Νόμος έν 4, 24, κατ’ άκολουθίαν τούτου ή φράσις αύτη ώς και πάσα μνεία 
περί θυγατρός ύπανδρευομένης άνευ τής συναινέσεως τών γονέων της άπη- 

λείφθη έν τω Προχείρφ Νόμφ 33, 8. 

Τό αμέσως επόμενον μετά τόν Πρόχειρον Νόμον νομοθέτημα, ή Επανα¬ 

γωγή, δέν περιλαμβάνει τάς ώς άνω διατάξεις τοΰ Προχείρου Νόμου- Έν 
τή Επαναγωγή ού μόνον δέν περιελήφθη ή διάταξις τοΰ Προχείρου Νό¬ 

μου 4, 24 3, άλλ’ έν αυτή 34, 4 1η Γ. περιλαμβάνεται, μετ’ άσημάντων μόνον 

σ. 45, σημ. 76 ύπεστηρίχθη ότι παρ’ ήμΐν κρατούν δίκαιον ήτο ούχί αύτή αΰτη ή Νεαρά 
115 κεφ. 3 § 11, άλλά τό χωρίον τοϋ Προχείρου Νόμου 33, 8 ώς έκ τής έν τή Έβαβίβλφ 
5, 10, 1 Ο έπαναλήψεώς του. Πρβλ. περί τούτου καί κατωτ., σ. 54, σημ. 4. 

1. Τήν διάταξιν ταύτην τής Εκλογής έπαναλαμβάνουσιν ή Εοΐοβα μηναία αιιοΐα 
7, 16 καί ή ΕοΙθ£& 30 ΡΓοεδίτοη ηιυίαϋα 8, 27. 

2. Έν τή έπεξεργασίρ. τοΰ,Κληρονομικού δικαίου τοΰ Κρασσα, τόμ. 2 (1935) 
σ. 432, σημ. 10. 

3. Τό χφ. ναΐίο, 847 τής Επαναγωγής (δηλούμενον ύπό τοΰ Ζ3θ1ΐ3Π36 διά τοϋ Ο) 

περιέχει μετά τό χωρίον 16, 5 τής Επαναγωγής τό χωρίον 4, 24 τοΰ Προχείρου Νόμου, 

βλ. έκδοσιν τής Επαναγωγής ύπό Ζ 3 ο 1ι 3 γ ΐ 3 ε, ΟοΠεοΙΐο Ιίότοπιπι ]ιιπδ Οΐ'3βοο - 
Γ0ΐΠ3ηΐ ίηεάΐΐοπιιη (1852), σ. 106, σημ. 2. Προφανώς πρόκειται περί μεταγενεστέρας 
προσθήκης. Τό αύτό λεκτέον καί διά τά χφα Μ3Γ0Ϊ3ηα$ 181 καί Ραΐαίϊηυδ 55 τής Επανα¬ 

γωγής (δηλούμενα ύπό τοΰ Ζαοίιαπαε διά τών Α καί Β) ,είς ά τό χωρίον 4,24 τοϋ Προχείρου 
Νόμου ευρηται παραγεγραμμένον έν τή ωα, βλ. Ζ 3 ο Η 3 γ ΐ 3 6, ένθ’ άνωτ. 
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γλωσσικών τινων παραλλαγών, αύτό τούτο τό κείμενον τής Νεαρας 115 

κεφ. 3 § II λ 

Έν τή Επιτομή 23, 7 λέγεται : «"Ομοίως καί ή ύπερβάσα τον κε της 

ηλικίας χρόνον δύναται έπιρρίπτειν έαντήν ώτινι βούλεται., εΐ καί ό πατήρ αυτής 

έρραθύμησε περί τον γάμον, μηδαμώς εκ ταύτης τής αιτίας δνναμένον τον 

ταύτης πατρός γράφειν απόκληρον». 

Έν δέ 23, 8 : «Κατά δε τά άρτίως διατεταγμένα μή έξέστω {αυτή έπιρ- 

ρίπτειν) αυτήν ώτινι βούλεται, άλλα μηννέτο) έν μέν Κωνσταντινούπολή τφ 

έπάρχω ή τω κοιαίστορι, έν δέ ταίς έπαρχίαις τω κατά τόπον άρχοντι καί αυτοί 

άναγκαζέτωσαν τούς αυτών γονείς ταύτας εκγαμίζειν κατά την δνναμιν τής 

περιουσίας αυτών» 2. 

Είναι φανερόν ότι τά χωρία ταϋτα τής Επιτομής άποδίδουσι μέ τινας 
λεκτικάς παραλλαγάς τό χωρίον 4, 24 του Προχείρου Νόμου, όκερ χωρίον 
ύποδηλοΐ ό συντάκτης τής Επιτομής διά του «Κατά δέ τά άρτίως διατετα¬ 

γμένα». 

Έκ τών ώς άνω χωρίων τής Επιτομής άπέρρευσε τό ακόλουθον 
χωρίον τών Ελληνικών Νόμων τής Κύπρου 3 Τ' (ι') : «’Ακόμη κόρη όπου 

1. Έν τφ χωρίφ της Επαναγωγής 34, 4 ύπάρχει τό ακόλουθον σχόλιον : «Τούτο 

έκαινίαθη υπό τον ήμετέρον ευσεβούς βασιλέως εις τό μή έαντην έπιρρίπτειν ώτινι βούλε¬ 

ται, καν ύπερβή ή θνγάτηο τούτον τον χρόνον, άλλα προσιέναι καί άναγγέλλειν περί τού¬ 

του τοϊς άρχονσιν». Προφανώς ό σχολιαστής εννοεί τό χωρίον 4, 24 του Προχείρου 
Νόμου, ύποδεικνύων τήν μή περιληφθείσαν έν τή Επαναγωγή τροποποίησιν τοΰ Προ¬ 

χείρου Νόμου. Έκ τοΰ σχολίου τούτου προκύπτει και ότι ό σχολιαστής προσέδιδεν εις 
τήν Νεαράν 115 κεφ. 3 § 11 τήν έννοιαν ότι ή ύπεξουσία θυγάτηρ ήδύνατο νά συνάψη 
αύτοβούλως γάμον Οπό τάς έν αυτή προϋποθέσεις. 

2. Ζ&οΙι&Γίαο, 3.Ο.Κ., τόμ. II, σ. 425 κέξ. 

3. Τό νομικόν τοϋτο έγχειρίδιον, γνωστόν ύπό τό όνομα Ελληνικοί Νόμοι τής 
Κύπρου, περιέχεται εις τον ύπ’άριθ. 1391 κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίοιν 
(περί τά τέλη τοΰ ιγ' αίώνος), έξεδόθη δέ ύπό του Κ. Σ ά θ α, έν Μεσαιωνική Βιβλιο¬ 

θήκη, τόμ, Τ' (1877), σσ. 515 - 585. Άποτελεΐται έξ ΙΑ' τίτλων έξ ών οί Α', Γ', Ε', Ζ', Θ' 

περιέχουσι τύπους (λ,ιβέλλους) διαδικασίας έπί διαφόρων υποθέσεων τοΰ οικογενειακού 
δικαίου- οί τίτλοι Β’, Δ’, Τ', Η’, Ι’ καί ΙΑ' έγράφησαν μέ πρότυπον τήν Επιτομήν- ούτω 
τίτ. Β' — Επιτομή τίτ. 20 καί 21, τίτ. Δ' = Επιτομή τίτ. 24, τίτ. Τ' = Επιτομή τίτ. 23, 

τίτ. Η' = Επιτομή τίτ. 22, τίτ. Ι' καί ΙΑ’ = Επιτομή τίτ. 25. Τά πλεϊστα έκ τών εις τούς 
τίτλους τούτους τής Επιτομής χωρίων εΰρηνται καί εις τούς άντιστοίχους τίτλους τών 
Έλλην. Νόμων τής Κύπρου καί δή κατά τήν αύτήν σειράν. Καί είναι μέν άληθές ότι 
εις τούς Έλλην. Νόμους τής Κύπρου εΰρηνται καί χωρία τινά μή ευρισκόμενα εις ούδέν 
τών χφων τής Επιτομής, τοΰτο όμιος αποδοτέον εις τό ότι ό συντάκτης τών Έλλην. Νόμων 
τής Κύπρου ή έλαβε τά χωρία ταϋτα έξ ετέρων πηγών ή είχεν ύπ’ όψιν αύτοϋ πλουσιώ- 

τερον χφον τής Επιτομής. Τήν συγγένειαν τών Ελληνικών Νόμων τής Κύπρου προς τήν 
Επιτομήν διέγνωσεν ήδη ό Ζεοάατί&ε, Ό Πρόχειρος Νόμος (1837), σ. €ΧΟVI, 

λέγουν : «Τίίιιϋ 2. 4. 6. 8. 10. 11 εά ΕρίίοΓπεη Ιε^ιππ... ρτορε αοοοδοτε νίάεπίιπ-». Έάν ό 
Α ο ύ. €. Ε ιη ί 1 ϊ 3. η ί ά ε δ, Τάε «ΗεΙΙεηϊε Ε&ννδ» οί Ογρηΐδ αηά ΐΗε «Ηεχίΐύϊϋΐοδ» 
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διαβή τούς κε χρόνους καί ούδέν τήν όρμάση ό κνρίς της, δύναται ή κόρη 

νά όρμαστή μοναχή δίχως τό θέλημα τούς γονείς αυτής. Καί έάν δυναστεύε¬ 

ται παρά τούς γονείς, μηνυέτω τω έπάρχω καί ό έπαρχος νά δώση ορισμόν 

τής όρμασίας» ι. 
Τό χωρίον τοϋτο τών Ελληνικών Νόμων τής Κύπρου παρίσταται 

αντιφατικόν, διότι ενώ έν τω πρώτψ αύτοϋ μέρει λέγεται ότι ή ύπερβάσα 
τό 25ον έτος και μή άποκατασταθεϊσα ύπό τοϋ έξουσιαστοϋ δύναται νά 
συνάψη γάμον αύτοβούλως, έν συνεχεία γίνεται λόγος περί άδειας τοϋ 
έπάρχου. Τοΰτο προφανώς οφείλεται εις τό ότι ό συντάκτης τών Νόμων 
τούτων απέδωσε τήν έννοιαν τών χωρίων 23, 7 καί 8 τής Επιτομής κεχωρι- 

σμένως2, χωρίς νά ύποδηλώση τήν έκ τοϋ συνδυασμοϋ αυτών προκύπτουσαν 
έννοιαν, ότι ή αυτόβουλος σύναψις γάμου έπετρέπετο κατά τά παλαιότερον 
ίσχύοντα, ούχί δέ κατά τά άρτίως διατεταγμένα 3. 

'Υπό τοϋ Ο. Ρ β γ γ ί η ί έδημοσιεύθησαν τφ 1883 αποσπάσματα έκ 
τοϋ έργου τοϋ Άνατολίου έπί τοϋ Ιουστινιάνειου Κώδικος 4. Μεταξύ τών 
αποσπασμάτων τούτων ύπάρχει καί τό ακόλουθον (υπ’ άριθ. 2) : 

«"Η ύπερβάσα τον κε τής ηλικίας χρόνον δύνατεμ έπιρρίπτειν έαντήν 

οί Απηεηορουΐοδ, έν Τόμφ Κ. 'Αρμενοπούλου (1952), σ. 33 κέξ., ιδία σ. 38, είχεν ύπ’ 

όψιν τά γραφέντα ύπό τοϋ Ζα<±3η&ε, δεν θά διετύπου τήν άτυχή ύπόθεσιν ότι οί Ελλη¬ 

νικοί Νόμοι τής Κύπρου καί ή 'Εξάβιβλος τοΰ 'Αρμενοπούλου άπέρρευσαν έκ κοινής 
τίνος προγενεστέρας συναγωγής νόμίον. 

1. Κ. Σάθα, ένθ’ όνωτ., σ. 551. 

2. "Αλλωστε ή έν τοϊς Έλληνικοΐς Νόμοις τής Κύπρου άπόδοσις τών αντιστοίχων 
διατάξεων τοϋ βυζαντινορρωμαϊκοϋ δικαίου ού μόνον δέν είναι πάντοτε επιτυχής, άλλ’ 

ενίοτε καί αύτό τοΰτο διάστροφος. Οΰτω τό χωρίον τής Επιτομής 23, 38 : «'Ο προς έλευ- 

θέραν μή ποίησα μένην πόρον έκ τοΰ σώματος έχων συνήθειαν, ον παλλακήν άλ?.ά γαμέτην 

αυτήν έχειν δοκεΐ...» άποδίδεται έν τοϊς Έλλ. Νόμ. Κύπρου Τ' (μβ') ώδε : «"Ο προς 

ελενθέραν κόρην ποιήσας επ’ αυτής πόρον, ήγουν έξηπαρθενέψει αυτήν...», Σάθα, 

ένθ’ άνωτ., σ. 556. Έκ τών Έλλ. Νόμ. Κύπρου δέν έλλείπουσι καί όλως ιδιόρρυθμοι 
διατάξεις, άγνωστοι τω βυζαντινορρωμαϊκφ δικαίω. ού ένεκα τό νομικόν τοΰτο έγχει¬ 

ρίδιον είναι άξιον ιδιαιτέρας μελέτης. 

3. Διαφόρως Α. Χριστοφιλόπουλος, Σχέσεις γονέων και τέκνων κατά τό 
βυζαντινόν δίκαιον (1946), σ. 29, καθ’ όν τό χωρίον τοΰτο (Τ', ι') τών Έλλ. Νόμ. Κύπρου 
ακολουθεί τάς απόψεις τοΰ πατριάρχου Αλεξίου Α' (περί τής άποφάσεως ταύτης τοΰ 
πατρ. Αλεξίου βλ. είδικώς κατωτ., σ. 52 κέξ.). Τά έν τφ κειμένω λεχθέντα νομίζομεν 
ότι πείθουσι περί τής έπί τή βάσει τής Επιτομής διατυπώσεως τοΰ χωρίου τούτου. "Αλ¬ 

λωστε έν τή άποφάσει τοΰ πατρ. Αλεξίου ούδείς γίνεται λόγος περί δικαστικής άδειας, 

ώς θέλομεν ΐδει κατωτέρω. 

4. Ο. Ρ β γ γ ϊ η ϊ, Αηεοάοΐει Ε&υι-εηίΐαηα εί ν&Ιίοαηα ίη ηιιΐόιΐδ ρταεδεΠίΓη Ιιΐδίΐ- 

ηίδηί Οοόίεΐδ $αηιιτΐ3ε Αηαίοϋο εοηίεείαε ρΙιΐΓΪηια Ιτ&8ηιβηϋι... εοηίϊηεηίιπ-, έν Με- 

ηιοπε Β. Ιδίΐί. Εοηιύ., 33 δεπε, τόμ. XVII, 1883, σσ. 13 - 50. Άναδημοσίευσις έν τοΰ 
αύτοϋ Ο. Ρ ε γ γ ϊ η ί, Ορετε, τόμ. 1 (1929), σ. 237 κέξ., ιδία σ. 254 κέξ., ένθα καί παρα- 

πέμπεται. 
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ΦΤίνί βούλεται, μηδαμώς εκ ταντης τής αιτίας όνναμένον τον πατρός αυτήν 
γράψειν απόκληρον)) 

Εκ του γεγονότος τούτου θά ήδύνατό τις ίσως νά ύπολάβη ότι εύρισκό- 

μεθα ενταύθα προ άπολεσθείσης τίνος διατάξεως του Ιουστινιάνειου Κώ- 

δικος, ήτις ώριζεν ότι ή ύπερβασα τό 25ον έτος της ήλικίας ύπεξουσία 
ήδύνατο αύτοβούλως νά σύναψη γάμον. 

Ομως τό συμπέρασμα τούτο δεν δικαιολογείται. Τά αποσπάσματα 
ταυτα δεν προέρχονται πάντα έκ του έργου του Άνατολίου. Οΰτω τό από¬ 

σπασμα ύπ’ άριθ. 110 ούδεμίαν έχει σχέσιν προς τον Τουστινιάνειον Κώ¬ 

δικα, άλλ ελήφθη έκ του Θεοδώρου Έρμουπολίτου, Σύντομος 
των Νεαρών διατάξεοιν, Νεαρά 123 § 76 2. 

Εκ τούτου ακολουθεί ότι καί τό απόσπασμα περί ού ό λόγος (τό ύπ’ 

άριθ. 2) δεν ελήφθη άπαραιτήτως έκ του Άνατολίου.-λΜάλιστα προ του 
αποσπάσματος τούτου υπάρχει ή ακόλουθος επιγραφή : «βι. κη τί. δ' κεψ. 

κδ'», ό δέ Ρ ε γ γ ί η ΐ σημειοΐ : «ηβηιρε ΒαδίΚοοΤαιη» 3. Άλλ’ ούτε έν τω 
βιβλίφ τούτω των Βασιλικών ούτε άλλαχοΰ αυτών υπάρχει ή διάταξις αυτή. 

Ομως τό έν τή έπιγραφή ταύτη φερόμενον : «τί. δ' κεψ. κδ')) συμπίπτει προς 
τον Πρόχειρον Νόμον 4, 24. Κατόπιν τούτου διατυποϋμεν την εικασίαν 
ότι άρχικώς ή έπιγραφή αΰτη είχε μόνον «τί. δ' κεψ. κδ')), δι’ ού έδηλοϋτο 
τό χωρίον 4, 24 του Προχείρου Νόμου, μεταγενέστερος δέ τις ύπολαβών 
ότι πρόκειται περί παραπομπής εις τά Βασιλικά προσέθεσεν έν αρχή τό 
«βι. κη», γνωστού όντος ότι εις τό 28ον βιβλίον των Βασιλικών εύρηνται αί 
σχετικαί προς τον γάμον διατάξεις τού ίουστινιουνείου δικαίου. 

Καί από λεκτικής άπόψεως έξεταζόμενον τό απόσπασμα τούτο ούδεμίαν 
καταλείπει αμφιβολίαν περί τού ότι έλήφθη έκ τής αρχής τού χωρίου 4, 24 
τού Προχείρου Νόμου. 

* 
* * 

Τό επόμενον μετά τον Πρόχειρον Νόμον καί τήν Επαναγωγήν βυζαντι¬ 

νόν νομοθέτημα είναι τά Βασιλικά. Τό κείμενον τού 8ου τίτλου τού 35ου 
βιβλίου των Βασιλικών, έν φ περιείχετο ή Νεαρά 115 δεν διεσώθη 4. Πριν 

Ε ΡβΓΓίηΐ, ένθ’ άνωτ., σ. 254, ρατδ II, άριθ. 2. 

2. ΖαοίιαΓί&ο, Ανέκδοτα (1843) σ. 131. Ή ταύτισις έγένετο ήδη ύπό τοϋ Ρ ο τ- 
γ ί η ί, ένθ’ άνωτ., σ. 277, σημ. 1. 

3. Ρ ε γ γ ί υ ί, ένθ’ άνωτ., σ. 254, σημ. 6. 

4. Ή άποκατάστασις τοϋ κειμένου των Βασιλικών γίνεται κυρίως επί τη βάσει 
τοϋ Οοά. ΑιτώΐΌδωηυδ Ρ 106 (περιέχοντος άνθολόγιον έκ κεφαλαίων των Βασιλικών), 
τής Μείζονος Συνόψεως καί τοϋ Τιπουκείτου. 

Ό γάμος τής ύπεξουσίας κατά τό βυζαντινόν δίκαιον 

όμως ή άσχοληθώμεν μέ τά Βασιλικά είναι άναγκαίον όπως διαλάβωμεν 
περί τής Μείζονος Συνόψεως τών Βασιλικών. 

Ώς γνωστόν, τής Μείζονος Συνόψεως ύφίστανται δύο εκδόσεις· ή τού 
Ιο. Εειιηοΐανίιΐδ, γενομένη έν έτει 1575, καί ή τού ΖαοΙιαΓίεα 
ν ο π Ε ΐ η § ε η ί 1ι α 1 έν έτει 1869 λ Κατά τήν έκδοσιν τού Ζαείιετίπε 
τό αντίστοιχον προς τά Βασιλικά κείμενον τής Μείζονος Συνόψεως Α, 

ΕΧΧΙ, 1 έχει ώς έξης : «Εί τινι εκ τών εϊρημενών γονέων βονλομένω τή 

Ιδία θνγατρί ή έκγόνη ανδρα δούναι και προίκα κατά τήν δνναμιν τής ιδίας 

περιουσίας αυτή παρασχεϊν, εκείνη μή συναίνεση, άλΧ αισχρόν βίον έπιλέ- 

ξηται. ΕΙ δέ μέχρι είκοσι πέντε ενιαυτών ή?.ικίας ή Θνγάτηρ γένηται, και οι 

γονείς ύπέρθωνται ταντην άνδρΐ σννάψαι, καί ίσως έκ τούτον συμβή εις τό 

έαυτής σώμα ταντην άμαρτήσαι, τούτο εις αχαριστίαν τή θνγατρί λογίζεσθαι 

ου βουλόμεθα' επειδή ον τή έαυτής, άλλα τή τών γονέων αιτία τοντο γινώ- 

σκεται πλημμελήσασα». 

Έκ τής παραβολής τού χωρίου τούτου τής Μείζονος Συνόψεως προς 
τήν Νεαράν 115 κεφ. 3 § Π προκύπτει τό σημαντικώτατον συμπέρασμα ότι 
έν τή Μείζονι Συνάψει ή μετά τήν λ. άμαρτήσαι ύπάρχουσα έν τή Νεαρά 
φράσις «ή δίχα σνναινέσεως τών γονέων άνδρϊ έαυτήν, ελενθέρω μέντοιγε, 

σνζενξαι» δεν υπάρχει έν τή Μείζονι Συνάψει. 
Ή φράσις «ή δίχα σνναινέσεως τών γονέων άνδρϊ έαντήν, ελεύθερα) 

μέντοιγε, σνζενξαι» έλειπε και έκ τού χειρογράφου έξ ού έξέδοισε τήν 
Μείζονα Σύνοψιν ό Εουηοΐανίιΐδ2. Άλλ’ ούτος ύπολαβών ότι πρό¬ 

κειται περί τυχαίας παραλείψεως ήθέλησε νά πρόσθεση τήν φράσιν ταύτη ν 
εις τό κείμενον τής Μείζονος Συνόψεως, σημειώσας τήν φράσιν ταύτην 
παρασελιδίως 3. 

Ό πρώτος εκδότης τών Βασιλικών Οατοΐιΐδ Ρ&όΓοίυδ έχοιν 
ύπ' όψιν τήν έκδοσιν τού Εουηοΐενΐυδ άποκατέστησεν έξ αυτής τό 
αντίστοιχον χωρίον τών Βασιλικών παρεμβαλών τήν φράσιν ταύτην έν τω 
κειμένφ 4. Καί λέγει μέν ό Ρεότοίυδ έν τω προλόγω τής έκδόσεώς του 
ότι έν τή άποκαταστάσει τών άπολεσθέντων κειμένων τών Βασιλικών 
έλαβεν ύπ5 όψιν πλήν τού τύποις έκδεδομένου κειμένου τής Μείζονος 
Συνόψεως 5 καί χειρόγραφα αυτής β. πλήν ή τυχόν εκδοχή ότι ή φράσις 

1. Έν Ιιΐδ Οταοοο - ΓΟίτιαηυηι, τόμ. V. 

2. Ό Βειαηοΐανίιΐδ έχρησιμοποίησε κώδικα έκ τής βιβλιοθήκης τοϋ 3 ο. δαπιδιι- 

οιΐδ. Πρβλ. Ζαοΐιαιίαε, ί. Ο. Β.., τόμ. V, σ. VII (ύπ’ άριθ. 46) και σ. X. 

3. Βλ. έκδ. Μείζονος Συνόψεως ύπό Βεαηοΐανίιΐδ, σ. 344. 

4. Βλ. έκδ. Βασιλικών ύπό ΡαύΓοίιΐδ, τόμ. IV (1647), σ. 786. 

5. Ό ΡδύΐΌΐιΐδ έννοεΐ τήν έκδ. τοϋ Ρευηοΐ3νΐυδ, ήτις ήτο καί ή μόνη ύπάρχουσα 
μέχρι τής εποχής του. 

6. Βλ. έκδ. Βασιλικών ύπό Ρ α δ γ ο I ιι δ. τόμ. I (1647), Βεοΐοπ ΡιηεΓΗίϊο (σ. 2). 
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αΰχη ύπήρχεν εις χειρόγραφόν τι χρησιμοποιηθέν υπό του ΡαΒτοίυδ 
ούδεμίαν έχει πιθανότητα υπέρ αυτής. Ή φράσις αυτή, ώς έλέχθη, ελλείπει 
έκ της έκδόσεως του Ζαείιετΐαε. 

Ο Η ε ΐ γπ ύ 3. ο 1ι εν τη ύπ’ αύτοϋ γενομένη έκδόσει των Βασιλικών 
ήκολούθησε τό παράδειγμα του Ρ^τοίυχ, παρεμβαλδ)ν και οϋτος 
την φράσιν ταύτην έν τώ κειμένφ λ 

Επι τής παραλείψεως ταύτης τής Μείζονος Συνόψεως έπέστησε την 
προσοχήν ήδη από του έτους 1906 ό Γ. Δυοβουνιώτης έξετάζων 
τον ύπ’ άριθ. 1428 χειρόγραφον Κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλά¬ 

δος, περιέχοντα τήν Μείζονα Σύνοψιν1 2. Και έν τω κειμένφ, οίω παραδί- 

δεται έν τω κώδικι τούτα), ή φράσις «ή δίχα σνναινέσεως-συζενξαι» 

ελλείπει, κατ ακολουθίαν δέ και τής έν τω κώδικι τούτω παραλείψεως 
ό Γ. Δυοβουνιώτης συνήγαγεν ότι ή φράσις αυτή εϊχεν άπαλειφθή 
έκ τού κειμένου των Βασιλικών 3. 

Ό νέος έκδοτης των Βασιλικών Η. 1 δ ο Η ε 11 ε ιη α άποκαθιστών' 

τό σχετικόν κείμενον τών Βασιλικών έκ τής Μείζονος Συνόψεως δεν παρε- 

νέβαλεν, όρθώς πράττων, τήν φράσιν ταύτην έν τώ κειμένφ λ 

Και ήδη τίθεται τό ερώτημα· πού αποδοτέα ή παράλειψις αΰτη τής 
Μείζονος Συνόψεως ; 

Είναι αληθές ότι έν τη Μείζονι Συνόψει, ώς τούλάχιστον έξεδόθη αϋτη 
ύπό τού Ζ α ε Ιι ε γ ΐ α ε, ύπάρχουσιν ένιαχοϋ έπιτομαί τού κειμένου τών 
Βασιλικών άντι τού γνησίου κειμένου αύτών λ Άλλ’ ενταύθα δεν έχομεν 
έπιτομήν, άλλα παράλειψιν ώρισμένης αύτοτελές καί ίδιον νόημα έχούσης 
φράσεως καί ήτις παράλειψις δεν δικαιολογείται έπί τή βάσει παλαιογρα- 

φικών λόγων (όμοιοτέλευτον). Έκ τούτου άγόμεθα εις τό συμπέρασμα ότι 
καί έν τώ άντιστοίχφ κειμένφ τών Βασιλικών, έξ οΰ ήντλησεν ή Μείζων 
Σύνοψις. ή φράσις αύτη έλειπεν, οΰτω δέ ή Μείζων Σύνοψις διέσωσεν 
ένταύθα τό γνήσιον κείμενον τών Βασιλικών. 

Τό πόρισμα τούτο ένισχύεται καί άλλοθεν. 

1. Βλ. έκδ. Βασιλικών ύπό Ηοπηδ&οή, τόμ. III (1843), σ. 562, ώς και σ. 561, 

σημ. \ν. Κατά τήν άρίθμησιν τής έκδ. ΗεϊηιΒ&οΙι τό χωρίον είναι Βασιλ. 35, 8, 36. 

2. Γ. Δυοβουνιώτου, Ό ύπ’ άριθ. 1428 χειρόγραφος Κώδιξ τής Εθνικής 
ήμών Βιβλιοθήκης, έν Άθηνα, τόμ. 18 (1906), σ. 197 κέξ., ιδία σ. 211 κέξ. 

3. Εξετάσας τον ύπ’ άριθ. 1369 κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (τού 
ια' αίώνος) περιέχοντα τήν Μείζονα Σύνοψιν διεπίστωσα ότι καί έν τω κώδικι τούτω 
(σελ. 20) τό κείμενον παραδίδεται άνευ τής φράσεως «ή δίχα σνναινέσεως-συζενξαι». 

4. Βλ. έκδ. Βασιλικών ύπό 8ο1ιβ11βηι&> 8επεδ Α (ίεχίυε), τόμ. V , σ. 1583. 

Κατά τήν άρίθμησιν τής έκδόσεως 8εΙιεΙϋεπια τό χωρίον είναι Βασιλ. 35, 8, 41 § 31. 

5. Πρβλ. Ν. Π. Μάτση, Νομικά ζητήματα έκ τών έργοον τοΰ Δημητρίου Χωμα- 
τιανοϋ (1961), σ. 19 κέξ. 

'Ο γάμος τής ύπεξουσίας κατά τό βυζαντινόν δίκαιον 47 

Ό Βαλσαμών έν σχολίφ εις Νομοκάνονα ΙΓ', θ' λέγει τά έξής : 

<όΗ ριε' νεαρά κεϊται εις τον η τίτ. τον λε' βιβλ. τών βασιλικών καί φησι τό 

ιβ’ ταύτης κεψ. ταντα' 'Εϊ τινι έκ τών είοημένων γονέων βουλωμένο) τη Ιδία 

θνγατρι ή έγγόνη άνδρα δούναι καί προίκα κατά την δύναμιν τής Ιδίας περιου¬ 

σίας υπέρ αυτής παρασχεϊν, εκείνη μη συναινέση, άλλ’ αισχρόν βίον έπιλέξη- 

ταΐ' είδε καί μέχρι τον κε' ενιαυτόν ηλικίας ή θυγάτηρ γένηται καί οι γονείς 

ύπέρθιονται ταύτην άνδρί σννάψαι καί ίσως εκ τούτων σνμβαίη εις τό έαντής 

σώμα άμαρτήσαι, τούτο εις αχαριστίαν τή θνγατρι λογίζεσθαι ού βονλόμεθα’ 

επειδή ον τή έαντής, αλλά τή τών γονέων αιτία τούτο γινώσκεται πλημμελή- 

σασα\ Καί ταντα μέν εν τοϊς βασιλικοίς καταστρωθείσα νεαρά. Συ δέ πρόσχες, 

οτι τό δύνασθαι τήν θυγατέρα μετά τήν κε' χρόνον έαυτήν ελευθέριο συζενξαι 

νόμω γάμον παρά γνοψην τον πατρός αυτής ον προσελήφθη εις τά βασιλικά 

καί διά τούτο ουδέ ενεργεί» λ 
Έκ τοΰ σχολίου τούτου τοΰ Βαλσαμώνος προκύπτουσι τά ακόλουθα : 

α) "Οτι ή μετά τήν λ. άμαρτήσαι φράσις «ή δίχα σνναινέσεως τών γονέων 

άνδρί έαυτήν, έλωνθέρω μέντοιγε, συζενξαι» έλειπεν έκ του κειμένου, δ 
είχε προ οφθαλμών ό Βαλσαμών 2 5 *. β) "Οτι καί ό Βαλσαμών άπέδιδεν εις τήν 
Νεαράν 115 κεφ. 3 § Π τήν έννοιαν δτι ήτο δυνατή ή ύπό τής ενηλίκου 
ύπεξουσίας θυγατρός αυτόβουλος σύναψις γάμου, εάν παρημελήθη ή άπο- 

κατάστασίς της. γ) "Οτι μετά τήν άπάλειψιν τής φράσεως ταύτης ή ύπεξου- 

σία θυγάτηρ8 έδεΐτο, και συντρεχουσών έτι τών έν τή Νεαρά άναφερο- 

1. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 1 (1852), σ. 310 κέξ. 

2. Αμφιβολίας περί τής αξίας τής μαρτυρίας ταύτης τοΰ Βαλσαμώνος έκφράζει 
Α. Χριστοφιλόπουλος, Σχέσεις γονέων και τέκνων κατά τό βυζαντινόν δίκαιον 
(1946), σ. 29, επικαλούμενος τήν έκδοσιν τών Βασιλικών Ηείηιό&ςύ καί ύποθέτων δτι ή 
παράλειψις θά περιωρίζετο εις τό ύπό τού Βαλσαμώνος χρησιμοποιηθέν χειρόγραφον. 

Ώς πρός τήν σχέσιν τοΰ Βαλσαμώνος προς τά Βασιλικά έχει ήδη παρατηρηθή δτι ό 
Βαλσαμών αναφέρει χωρία τινά ώς μή περιληφθέντα έν τοΐς Βασιλικοίς, άν καί ταΰτα 
ύπάρχουσιν εις τά διασωθέντα χειρόγραφα τών Βασιλικών. Κατά τον Η ε ί ιη ό ε ε Η, 

ΡΐΌίεβοηιεηε ΒεδίΙΐεοηίΓη (1870), σ. 114, τούτο όφείλεται εις τό δτι κατά τήν εποχήν τοΰ 
Βαλσαμώνος έκυκλοφόρουν έλλιπή χειρόγραφα τών Βασιλικών. Άλλ’ οίαδήποτε έξή- 

γησις καί άν δοθή εις τό ζήτημα τούτο, είδικώς ώς πρός τό άπασχο?^οϋν ήμας θέμα ή 
Μείζων Σύνοψις έπικυροΐ άπολύτως τό ύπό τοΰ Βαλσαμώνος λεγόμενον. Άλλωστε έκ 
τής μαρτυρίας ταύτης του Βαλσαμώνος προκύπτει δτι κατόπιν τής άπαλείψειος τής φρά¬ 

σεως ταύτης είχεν άνακύψει παρά τοϊς Βυζαντινοΐς τό γενικώτερον ζήτημα τής ερμηνείας 
τής Νεαράς, άναφορικώς πρός τό θέμα τής άποκληρώσεως (βλ. περί τούτου κατωτ., σ. 51), 

τοΰθ’ δπερ δηλοΐ δτι ένταΰθα δέν εύρισκόμεθα πρό μεμονωμένης παρατη ρήσεως τοΰ 
Βαλσαμώνος, άλλ’ δτι εις τά κείμενα, άτινα εϊχον πρό οφθαλμών οί Βυζαντινοί, δέν όπήρ- 

χεν ή φράσις αϋτη. 
3. Τό ύπό τοΰ Ζ ή ΐ ε ηι ε η, Τό δίκαιον τοΰ γάμου, μετάφρ. Άποστολοπο ό¬ 

λου, τόμ. 2 (1914), σ. 505, ύποστηριζόμενον δτι ό Βαλσαμών έν τω σχολίφ τούτω δια¬ 

λαμβάνει περί αύτεξουσίας θυγατρός, δέν δικαιολογείται. “Οτι ό Βαλσαμών ένόμιζεν 
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μένων περιστάσεων, τής πατρικής συναινέσεως προς σύναψιν εγκύρου 
γάμου, δ) Ότι εϊχεν άνακύψει ζήτημα παρά τοΐς Βυζαντινοις κατά ποιον 
τρόπον ήτο ερμηνευτέα ή Νεαρά άναφορικώς προς τήν άποκλήρωσιν τής 
άνευ τής πατρικής συγκαταθέσεως συναπτούσης γάμον θυγατρός Τ. 

ότι μ?τά τήν άπάλειψιν τής φράσεως τούτης τής Νεαράς καί αυτή αϋτη ή ύπερβάσα τό 
25ον έτος τής ήλικίας αυτεξούσια έχρηζε τής πατρικής συναινέσεως προς σύναψιν 
έγκύρου γάμου ούδαμόθεν προκύπτει. Ώς θέλει λεχθή κατωτ., σ. 51 κέξ., έκ τής όλης διατυ- 

πώσεως τοϋ σχολίου τούτου του Βαλσαμώνος δέν δύναται ν’ άποκλεισθή, μάλλον δέ 
ευνοείται ή εκδοχή ότι ό Βαλσαμών ήρμήνευε τήν διάταξιν των Βασιλικών εύρέως, ύπό 
τήν έννοιαν ότι και αύτός ό γάμος τής ένηλίκου αύτεξουσίας, έφ’ όσον προσήπτεν ϋβριν 
τα> πατρί λόγιο του έπιψόγου ποιου τοΰ συζύγου, άπετέλει, καίτοι έγκυρος, λόγον άποκλη- 

ρώσεως. Ότι όμως ό Βαλσαμών διαλαμβάνει είδικώς περί αυτεξούσιας θυγατρός, ούδα- 

μόθεν προκύπτει. Πλήν τούτου ό Ζ ή ί 8 πι 2 π, ένθ’ άνωτ., φαίνεται νομίζων ότι βάσις 
τής άναπτύξεως τοϋ Βαλσαμώνος είναι ή μή παραδοχή έν τοΐς Βασιλικούς του κεφ. θ' 
τοΰ ΙΓ' τίτλου τοΰ Νομοκάνονος (βλ. τό κείμενον άνωτ., σ. 37 κέξ.), ενώ προφανώς ή άνά- 

πτυξις τοΰ Βαλσαμώνος έχει είδικωτέραν βάσιν, ήτοι τήν άπάλειψιν τής φράσεως «ή 

δίχα συναινέσεως-συζεϋξαι» τής Νεαρός έκ τοϋ Αντιστοίχου κειμένου τών Βασιλικών. 

Προς τούτοις σημειωτέα καί τά άκόλουθα. Έν έτει 1090, δηλ. προ τοΰ Βαλσαμώ¬ 

νος, ό Θεόδωρος Βέστης προέβη εις επεξεργασίαν τοϋ Νομοκάνονος εις ΙΔ' τίτλους 
προσθείς τεμάχια έκ τών πηγών τοϋ πολίτικου δικαίου. Ή έπεξεργασία αΰτη τοϋ Βέστη 
σώζεται είς δύο κυρίως χειρόγραφα, τόν 0x3. Μοη&ςοηείδ 122 καί τον Οοά. Οιώΐίηεηδίδ 
οοίΐ. ΤΓίη. 494 (ή Β. 4. 17)· ό Οοά. ΑηιόΓΟδί&ιιυε Β 49 περιέχει μόνον άποσπάσματά τινα, 

βλ. Ν. ν 2 η <3 ε γ \Υ & I, Βοδ ΟοΓηπιεπΙαίτεδ Οτεεδ άυ Οοάε όε ΙυδΙιηίβη, σ. 45. Ό Ρ ϊ I γ 2 

έν -Τιιτίδ εεείεδίαδΐίοί Ογεοοοπιπι Ηίδίοπα εΐ ηιοηυηιεηϋα, τόμ. II (1868) έξέδωσε τήν έπε- 

ξεργασίαν ταύτην τοΰ Βέστη, όστις είς τό κεφ. θ’ τοΰ ΙΓ' τίτλου τοϋ Νομοκάνονος προσέ- 

θεσεν έκ τών Βασιλικών τό κεφ. 3 § 11 τής Νεαράς 115, ώς προκύπτει έκ τής έκδόσεως 
τοϋ ΡΪΙΓ&, ένθ’ άνωτ., σελ. 620 : «Ιη 45 : Και βιβλ. λε τών βασιλ. τίτ. η' κεφ. λε' θέμα ιβ' 

φησιν- Εϊτινι έκτων γονέων — πλημμελήσασα». Διά τοϋ «Ιη 45» ό Ριίτα νοεί τόν ΟχΕ 
Μοηεεεηδΐδ 122 (βλ. Ρίίτα, ένθ’ άνωτ. σ. 443). Σημειωτέον ότι ό ΡίΗπ δέν έξέδωσεν ολό¬ 

κληρον τό κείμενον τούτο, άλλα μόνον τήν άρχήν καί τό τέλος αύτοϋ, ώς γνωστόν έξ 
άλλων πηγών. Ότι όμως καί έν τώ κειμένω τούτο; ή φράσις «ή δίχα συναινέσεως τών γο¬ 

νέων άνδρι έαντήν, ελεύθερο) μέντοιγε, συζεϋξαι» έλλείπει, προκύπτει έκ τοΰ κριτικοϋ 
υπομνήματος τών δ ο 1ι ο ε 11 - Κ γ ο 11 έν τή έκδόσει τών Νεαρών, Νεαρά 115 κεφ. 3 

§ Π (σ. 538 κριτικόν υπόμνημα εις στ. 24-25 : «ή δίχα συζεϋξαι οιη... Νοιη.™»). Διά 
τοΰ Νοω.™ οί έκδόται τών Νεαρών δηλοϋσι τόν ΟχΕ Μοηαε. 122. Είς τό έτερον χειρό¬ 

γραφον τό περιέχον τήν επεξεργασίαν τοϋ Βέστη, τόν 0x3. ϋυόΐίηεηδίδ, ολόκληρον 
τό χωρίον «Εϊ τινι έκ τών γονέων — πλημμελήσασα» (δηλ. τό κεφ. 3, § 11 τής Νεαράς 
115) έλλείπει, ώς συνάγεται έκ τών ύπό τών δ ο Β ο ε 11 - Κ γ ο 11, ένθ’ άνωτ. σημειουμέ- 

νων : «§ 11 οίίαί Νοιηοο. XIV ίίϋ. 13. 9 εχοηρδίΐ Νοηιοε.™ ιό. (μήϊ ςΐΐ2ΐυΓ βι. λε’ τών βασι¬ 

λικών τί. η’ κε. λε' θέμ. ιβ')». Έκ τής σημειώσεως ταύτης προκύπτει ότι τό χωρίον 
εϋρηται εις μόνον τόν 0x3. Μοηαο. ούχί δέ καί είς τόν ΝοηιοεΑ ώς δηλοϋται ύπό τών 
δίιοείΐ - ΚγοΠ ή έν τώ ΟκΕ Οαόΐίηεηδίδ έπεξεργασία τοϋ Νομοκάνονος. Σημειωτέον ότι 
τόν ΟκΕ Μοιιεο. έξήτασεν ό δεήοε]], τόν δέ ΟχΕ ϋυ^ίπεηδίδ ό Κτίζει-, βλ. Κγο) I, 

Πρόλογον σ. VII. Χρησιμοποιώ στερεότυπον έκδοσιν τών Νεαρών έτ. ΜΟΘΘΟΧΟν 
1. Περί τούτου βλ. κατωτ., σ. 50 κέξ. 

6-3 - 1970 
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Κατόπιν τών ανωτέρω εγείρεται τό ερώτημα* που οφείλεται ή έν τοΐς 
Βασιλικοΐς παράλειψις τής φράσεως «ή δίχα συναινέσεως τών γονέων 

άνδρί έαντψ, ελενθέρω μέντοιγε, συζεϋξαι» έκ τοΰ κειμένου τής Νεαράς 
115 κεφ. 3 § 11; 

Έν προκειμένω θά ήδύνατο νά διατυπωθή ή εικασία ότι ή φράσις αυτή 
έλειπεν ήδη έκ τοΰ χειρογράφου τών Νεαρών, όπερ έχρησιμοποίησαν οί 
συντάκται τών Βασιλικών. Ή εικασία αΰτη δέν δύναται νά θεωρηθή ώς έκ 
προοιμίων άπαράδεκτος, εάν λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι είς έν έκ τών χειρογράφων 
τών Νεαρών, τόν Οοά. ΒμυΓεηίίμηυδ ρΐυί. ΕΧΧΧ, 4 (τοΰ ιδ' αιώνος) ή φράσις 
αΰτη έλλείπει έκ του κειμένου τής Νεαράς 115 κεφ. 3 § 11 Β 

Κατά τόν Κ γ ο 11. τό κείμενον τών Νεαρών, ώς παραδίδεται έν τώ 
Οοά. ΒαυΓοηΐίμηυδ προδίδει ότι κατά τήν διατύπωσιν αύτοΰ έλήφθη ύπ’ 

όψιν τό κείμενον τών Νεαρών ώς τοΰτο διατυποΰται έν τοΐς Βασιλικοΐς 2. 

Είναι φανερόν ότι ή έρευνα τοΰ ζητήματος τούτου δέν δύναται νά 
έπιχειρηθή εντός τών ορίων τής παρούσης μελέτης. Πάντως καί επί τή 
τυχόν έκδοχή ότι ή παράλειψις τής φράσεως ταύτης εΐχεν ήδη συντελεσθή 
είς χειρόγραφόν τι τών Νεαρών συνταγέν προ τών Βασιλικών, ή μόνη 
δυνατή έξήγησις τοΰ γεγονότος τούτου θά ήτο ότι τό χειρόγραφον τοΰτο 
συνετάγη μετά τόν Πρόχειρον Νόμον προς τόν σκοπόν δ’ έναρμονίσεως 
τής Νεαράς 115 κεφ. 3 § 11 προς τά έν τώ Προχείρω Νόμω4, 24 οριζόμενα 
άπηλείφθη ή φράσις αΰτη. "Απαξ δηλ. είς τήν φράσιν «ή δίχα συναινέσεως 

-συζεϋξαι» έδόθη ή έννοια ότι ή ύπερβάσα τό 25ον έτος τής ήλικίας 
ύπεξουσία ήδύνατο νά συνάψη αύτοβούλως γάμον, έάν ό έξουσιαστής παρη- 

μέλησε τήν άποκατάστασιν αυτής ήν λύσιν άπεδοκίμασεν ό Πρόχειρος 
Νόμος, ή φράσις αΰτη άπηλείφθη έκ τοΰ κειμένου τής Νεαράς 115. Τό 
βέβαιον πόντιος συμπέρασμα είναι ότι έν τώ κειμένφ τών Βασιλικών δέν 
περιελήφθη ή έν λόγω φράσις, οΰτω δέ κατά τό δίκαιον τών Βασιλικών 
διά τό έγκυρον τοΰ γάμου τής ύπεξουσίας ήτο άπαραίτητος, καί συντρε- 

χουσών έτι τών ώς άνω περιστάσειον, ή δικαστική έκβίασις τής συναινέ- 

σεως τοΰ έξουσιαστοΰ. Έν άλλαις λέξεσιν, ύπό τών Βασιλικών υίοθετήθη ή 
ήδη ύπό τοΰ Προχείρου Νόμου καθιερωθεΐσα ρύθμισις. 

1. Βλ. στερεότυπον έκδοσιν Νεαρών ύπό δοΗοοΙΙ-ΚτοΙΙ έντώ οίκείψ τόπφ 
(σ. 538, κριτικόν ύπόμνημα είς στ. 24-25). Ό κώδιξ ΒπιΐΓβηί. ΒΧΧΧ, 4 δηλοϋται ύπό 
τών δοδοοίΐ - ΚγοΠ διά τοϋ Β. —Τό ότι έν τή πρώτη έκδόσει τών Νεαρών ύπό τοϋ Η 2- 

1 ο 2 η ό ε γ (έν έτει 1531) ή φράσις «ή δίχα συναινέσεως-συζεϋξαι» έλλείπει έκ τοϋ 
κειμένου τής Νεαράς 115 κεφ. 3 § 11 (τήν πληροφορίαν άρύομαι έκ τοΰ 01 μ ε Β, Ρπη- 

άεΒίεπ, τόμ. 7, 1804, σ. 242) οφείλεται είς τό ότι ό Η2ΐθ2ηάεΓ έχρησιμοποίησε διά τήν 
έκδοσιν του άπόγραφον τοϋ κώδ. Β2ΐΐΓεηΐ. ΒΧΧΧ, 4, γενόμενον ύπό τοϋ Βυόονίοιίδ Βο- 

1ο§ηίηυδ, βλ. Πρόλογον τοΰ Κ γ ο 11, έν τή έκδόσει τών Νεαρών, σ. XI. 

2. Βλ. Κ γ ο 11, έν τ$ Προλόγω τής έκδ. τών Νεαρών, σ. X. 

Έπετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 4 
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νΗδη άνωτέρω παρβθέσαμεν την μαρτυρίαν του Βαλσαμώνος περί του 
ότι τό κεφ. 3, § Π τής Νεαρας 115 μετεφέρθη εις τά Βασιλικά άνευ τής 
φράσεως «ή δίχα συναινέσεως-σνζεϋξαι». 

Εν τφ σχολίω τούτω του Βαλσαμωνος άναφέρονται καί ένδιαφέρουσαι 
πληροφορίαι περί τοϋ πώς ήρμηνεύετο υπό των Βυζαντινών τό κεφ. τούτο 
τής Νεαρας άνευ πλέον τής εν λόγω φράσεως, δθεν κρίνομεν σκόπιμον 
όπως παραθέσωμεν ενταύθα τό σχετικόν τμήμα τοϋ σχολίου τούτου τοϋ 
Βαλσαμώνος1: 

«Επειδή όέ τινες εΐπον δτι πορνενσασα ή θνγάτηρ μετά τον κε ενιαυτόν 
ονκ άποκληρωθήσεται κατά τό ιβ' κεφ. τοϋ ιη τίτ. τοϋ λε' βιβλίου των Βασι¬ 

λικών, δπερ και κατεστρώθη ενταύθα1 γαμηθεϊσα δέ άποκληρωθήσεται διά τό 
μή καταστρωθήναι εις τά βασιλικά τό δννασθαι την θυγατέρα μετά τον κε 
χρόνον έαυτήν σνζεϋξαι άνδρί κατά νόμον γάμου παρά γνώμην τοϋ πατρός 
αυτής, λέγω δτι έπει ή αυτή ’Ιουστινιάνειος νεαρά ή τάς αιτίας άπαριθμονμένη 
δι ας δννανται οι γονείς παϊδας άποκληροϋν διορίζεται άποκληροϋσθαι τον 
υιόν παρά τοϋ πατρός μετά μίμων ή κυνηγών σνναναστρεφόμενον, όφείλομεν 
λέγειν και τήν πόρνην 2 καί τον γάμον ποτέ μεν συγγνωστέον είναι, ποτέ δέ 
άσύγγνωστον. Εί μέν γάρ ή θνγάτηρ κατά νόμον γάμον συζευχθή, εϊτε προ 
τής τελείας ηλικίας αυτής, εϊτε μετά ταϋτα μετ άνδρός άνεπιψόγον, ώστε μή 
τραχέως διά τοϋ γάμον νβρισθήναι τον πατέρα, δ μέν γάμος λυθήσεται εκ προσ- 

ελενσεως τοϋ πατρός, ώς ανυπόστατος· ή δέ θνγάτηρ ονκ άποκληρωθήσεται, 
δπερ δή γενήσεται καί εάν ομοίως πορνεύση- εί δέ τραχειών ϋβριν έπαγάγη 
τφ πατρί, εϊτε γάμουμένη, εϊτε πορνενουσα, άποκληρωθήσεται. Τό αυτό δέ 
γενήσεται καί επί νίοϋ. Τά δέ τής πορνείας μετά διακρίσειυς συζητηθήσεταΐ' 
άλλη γάρ έστιν ή πολυχρόνιος καί έτέρα ή πρόσκαιρος». 

Έκ τοϋ σχολίου τούτου του Βαλσαμώνος συνάγονται, ώς εΐπομεν και 
άνωτέρω, τά ακόλουθα : 

"Οτι και ό Βαλσαμών άπέδιδεν εις τήν Νεαράν 115 κεφ. 3 § 11 τήν 
έννοιαν δτι ήτο δυνατή ή ύπό τής ύπεξουσίας θυγατρός αυτόβουλος σύνα- 
ψις γάμου ύπό τάς γνωστάς προϋποθέσεις. "Οτι μετά τήν άπάλειψιν τής 
φράσεως «ή δίχα συναινέσεως-σνζεϋξαι» ή ύπεξουσία θυγάτηρ έδεΐτο, 
και συντρεχουσών έτι τών προϋποθέσεων τούτων, τής πατρικής συναι- 
νέσεως. 

Ταϋτα ώς προς τό κύρος τοϋ γάμου. Ώς προς τήν ερμηνείαν τής Νεαρας 

1. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 1 (1852), σ. 311 κέξ. 

2. Ίσως γραπτέον : πορνείαν 

Ο γάμος της ύπεξουσίας κατά τό βυζαντινόν δίκαιον 51 

από τής άπόψεως του έν αύτή λόγου άποκληρώσεως ό Βαλσαμών αναφέρει 
δτι ύπό τινων ύπεστηρίζετο δτι συνεπεία τής άπαλείψεως τής φράσεως 
ταύτης τής Νεαρας ή θυγάτηρ, ής παρημελήθη ή διά τοϋ γάμου όποκατά- 
στασις, πορνεύσασα μέν μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ 25ου έτους τής ήλικίας 
δεν ήδύνατο νά άποκληρωθή, ενώ άντιθέτως ό άνευ τής συγκαταθέσεως τών 
γονέων γάμος αυτής άπετέλει λόγον άποκληρώσεως. Ό Βαλσαμών απο¬ 

κρούει τήν γνώμην τούτην, θέτων τον κανόνα δτι ή πορνεία καί ό γάμος 
έν τή εφαρμογή τής διατάξεως ταύτης τής Νεαρας ώς λόγου άποκληρώσεως 
είναι έννοιαι σχετικαί. Πορνεία πρόσκαιρος 1 ώς καί γάμος μή προσάπτων 
ΰβριν τώ πατρί δεν θεμελιοϋσι λόγους άποκληρώσεως· έκ τοϋ έναντίου, πορ¬ 

νεία χρονία ώς καί γάμος προσάπτων ϋβριν τω πατρί ώς έκ τοϋ έπιψόγου 
ποιοΰ τοϋ άνδρός άποτελοΰσι λόγους άποκληρώσεως. Αυτή είναι ή ύπό 
τοϋ Βαλσαμώνος διδόμενη ερμηνεία εις τό κεφ. 3 § 11 τής Νεαρας 115 
μετά τήν έν τοίς Βασιλικοίς άπάλειψιν τής γνωστής φράσεως, εις ήν ερμη¬ 

νείαν προβαίνει ό Βαλσαμών άναλογικώς έφαρμόζων τον έν τή Νεαρά 
115 κεφ. 3 § 10 λόγον άποκληρώσεως υίοΰ συναναστρεφο^ιένου μετά μίμων 
ή κυνηγών 2. Μάλιστα τά περί έπιψόγου γάμου τής θυγατρός ό Βαλσαμών 
έκτείνει καί επί υίοΰ 8. 

Έκ τής όλης διατυπώσεως τοϋ σχολίου τούτου τοϋ Βαλσαμώνος ευ¬ 
νοείται ή εκδοχή ότι ό Βαλσαμών τον προσάπτοντα ρύπον τφ πατρί γάμον 
έθεώρει ώς λόγον άποκληρώσεως ου μόνον οσάκις ούτος έτελέσθη άνευ 
τής κατά νόμον άπαιτουμένης συναινέσεως τοϋ πατρός, άλλά καί οσάκις 

1. Δηλ. άπλοϋν σαρκικόν αμάρτημα. 

2. Ακριβώς είπεϊν ή Νεαρά 115 κεφ. 3 § 10 όμιλεΐ περί υίοΰ καταλεγέντος εις τό 
επιτήδευμα του μίμου ή κυνηγοϋ, δπερ ό Βαλσαμών ερμηνεύει εύρέως ώς δηλοΰν καί 
απλήν συναναστροφήν μετά τών προσώπων τούτων, ίσως έπηρεαζόμενος έκ του έν τή 
Νεαρά 115 κεφ. 3 § 4 λόγου άποκληρώσεως υίοΰ συναναστρεφομένου φαρμακούς. 

3. Ή γνώμη αΰτη τοϋ Βαλσαμώνος θά ήδύνατο νά ύποστηριχθή διά τό μέχρι τής 
Νεαρας 115 δίκαιον, καθ' δ ή έκτίμησις τοϋ λόγου άποκληρώσεως άπέκειτο είς τήν κρίσιν 
τοϋ δικαστηρίου. Μάλιστα είς τάς πηγάς, Οί§. 37, 4, 3 § 5, εϋρηται παράδειγμα καθ’ δ 
εύλόγως άποκληροΰται ό συνάψας έπίψογον γάμον αυτεξούσιος υιός. Ό λόγος ούτος 
άποκληρώσεοις δεν περιελήφθη έν τή Νεαρά 115· καί ύπεστηρίχθη μέν δτι ό έν τή Νεαρά 
115 κεφ. 3 § 2 λόγος άποκληρώσεως τοϋ κατιόντος «εί βαρείαν καί άπρεπή νβριν 
αύτοίς (τοϊς γονεϋσι) έπαγάγοι» είναι ευρύτατος (ουτω Ρ ο ϊ λ ό ς έν τή έπεξεργασίμ τοϋ 
Κληρονομικού δικαίου τοϋ Κρασσα, τόμ. 2, 1935, σ. 430, σημ. 3, βλ. καί άπόφασιν 
Πρωτοδικείου Καλαμών 1514/1910 έν Θέμιδι ΚΒ', 1912, σ. 127 δεχθεϊσαν δτι ή ύπό τής 
θυγατρός σύναψις σχέσεων μετά τοϋ πρώτου αυτής έξαδέλφου καί ή μετ’ αύτοΰ συμβίωσις 
άποτελοΰσιν ϋβριν κατά τοϋ πατρός, έμπίπτουσαν είς τήνδιάταξιν τής Νεαρας 115 κεφ. 3 

§ 2), πλήν κατά τήν όρθοτέραν γνώμην ή αυτόθι νβρις έχει τήν έννοιαν τής έ ξ υ β ρ ί¬ 

σε ω ς, βλ. Κ. Δ ε μ ε ρ τ ζ ή ν, Περί τής αναγκαστικής διαδοχής, τόμ. Γ’ (1908), σ. 32, 

σημ. 63, άπόφασιν Πρωτοδικείου Καλαμών 1893/1911 έν Θέμιδι ΚΓ' (1913), σ. 542 κέξ. 
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ή συναίνεσις αύτοϋ δεν ήτο αναγκαία, ώς επί αυτεξουσίου υίοΰ ή υπέρβασης 
τό 25ον έτος αυτεξούσιας θυγατρός ]. Έν ταϊς περιπτώσεσι δηλ. ταύταις ό 
γάμος ήτο μέν έγκυρος, καί άνευ τής συναινέσεως του πατρός τελού¬ 

μενος, εάν όμως προσήπτε ρύπον τφ πατρί, άπετέλει κατά τον Βαλσά¬ 

μωνα λόγον άποκληρώσεως 2. 

* 
* * 

Θέματα κύρους γάμου ύπεξουσίας θυγατρός τελεσθέντος άνευ τής συναι- 

νέσεως του πατρός άπη σχόλη σαν άπόφασιν του πατριάρχου Αλεξίου Α' 

Στουδίτου, έτ. 1038 8. 

Ό Πέτρος Βομβυλας άνέφερεν εις τον πατριάρχην ότι ή υπεξούσια 
αύτοϋ θυγάτηρ συνήψε γάμον άνευ τής συναινέσεως αύτοϋ, άτε αποδήμου 
τυγχάνοντος. Ό Πατριάρχης άποφαίνεται κατ’ αρχήν διασπαστέον τον 
γάμον : «. .. διάσπασαι τήν τούτον νπεξουσίαν από τον κακώς σνναφθέντος 

αυτή». Εις δύο μόνον περιπτώσεις ό γάμος ούτος θά ήδύνατο, κατά τον 
πατριάρχην, νά κριθή έγκυρος. Πρώτον, εάν συνέτρεχον αί προϋποθέσεις των 
διατάξεων των Βασιλικών 28, 4, 7 και 8, δηλ. απουσία (άγνοια του τόπου 
διαμονής) του πατρός ή αιχμαλιοσία αύτοϋ ύπέρ τήν τριετίαν. Ή έτέρα 
περίπτωσις διατυποϋται έν τή άποφάσει ώς έξής : 

«Ον λανθάνει δέ σον τήν πολνμάθειαν ουδέ εκείνο τδ νόμιμον τό λέγον 
'ΕΪ τινι των γονέων βούλομένω τή Ιδία θνγατρι ή έγγόνη άνδρα δούναι και 

προίκα κατά τήν δνναμιν τής ιδίας περιουσίας υπέρ αυτής παρασχεϊν, εκείνη 

μή συναίνεση, άλλ’ αισχρόν βίον έπιλέξηται, έξείναι τφ πατρί άποκληρονό- 

μον αυτήν ποιεϊν. Εί δέ μέχρι τής των εϊκοσιπέντε ενιαυτών ηλικίας ή θνγά- 

τηρ γένηται και οι γονείς νπέρθωνται ταντην άνδρί σννάψαι, καί ίσως έκ 

τούτον συμβαίη εις τό έαντής σώμα ταντην άμαρτήσαι [ή δίχα συναινέσεως των 

γονέων άνδρί έαντήν, έλενθέρω μέντοιγε, σνζενξαι] τούτο εις αχαριστίαν 

αυτή μή λογίζεσθαι, επειδή ον τή έαντής, άλλα τή των γονέων αίτια τούτο 

γινώσκεται πλημμελήσασα . Δεί τοίνυν σκοπεϊν, μή καί ή τον Πέτρον θυγά¬ 

τηρ υπέρ τον εικοστόν πέμπτον Ισως έγεγόνει ενιαυτόν τότε γάρ, εί τι καί 

παρά γνώμην του πατρός πεποίηκεν, ον κατακριθήσεται». 

Έπί τής άποφάσεως ταύτης παρατηροϋμεν τά ακόλουθα. 

Ή έν τώ κειμένω τής άποφάσεως παρατιθέμενη έντός [ ] φράσις «ή 

δίχα συναινέσεως των γονέων άνδρί έαντήν, έλενθέρω μέντοιγε, σνζενξαι» 

ελλείπει έκ τής ύπό τοϋ Εοιιηοΐανΐιΐδ έκδόσεως τής άποφάσεως 

1. Πρβλ. άνωτ., σ. 34, σημ. 1. 

2. Πρβλ. και άνωτ. σ. 47, σημ. 3. 

3. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα, τόμ. 5 (1854), σ. 37 κέξ. 

Ό γάμος της ύπεξουσίας κατά τό βυζαντινόν δίκαιον 53 

ταύτης1 προσετέθη δέ έπί τή βάσει τής Νεαρας 115 κεφ. 3 § 11 ύπό των 
Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή 2. Ή προσθήκη αυτή τών έκδοτων τοϋ Συντάγματος 
είναι απαράδεκτος. Άποδεικνύεται ούτως ότι καί έν τφ κειμένω, ό εϊχε προ 
οφθαλμών ό πατριάρχης Αλέξιος, έλειπεν ή φράσις αυτή, όπερ έπικυροΐ 
απολύτως τά ανωτέρω λεχθέντα περί άπαλείψεως τής φράσεως ταύτης έν 
τοϊς Βασιλικοΐς. 

Αλλά τό ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον έν τή άποφάσει ταύτη τοϋ πατριάρ¬ 

χου Αλεξίου είναι ότι ουτος, καίτοι δεν είχε προ οφθαλμών τήν έν λόγω 
φράσιν, καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι ό γάμος τής ύπερβάσης τό 25ον 
έτος τής ηλικίας ύπεξουσίας θυγατρός είναι έγκυρος καί άνευ τής συναινέ- 

σεως τοϋ πατρός, εάν ούτος παρημέλησε τήν άποκατάστασίν της. Προφανώς 
ό πατριάρχης έφήρμοσεν ενταύθα κατ’ αναλογίαν τά έπί πορνείας τής όπερ- 

βάσης τό 25ον έτος θυγατρός, σκεφθείς ότι όπως ή πορνεία ύπό τάς ώς άνω 
προϋποθέσεις δεν θίγει τό κληρονομικόν αύτής δικαίωμα, οϋτω καί ή θυ¬ 

γάτηρ «εϊτι καί παρά γνώμην τον πατρός πεποίηκεν, ον κατακριθήσεται». 

Ή έννοια τοϋ ον κατακριθήσεται είναι προδήλως ότι ό ύπό τάς ώς άνω 
περιστάσεις γάμος τής ύπεξουσίας παραμένει άδιάσπαστος, ώς τούτο προ¬ 

κύπτει καί έκ τών αμέσως έν συνεχεία έπκρερομένοον έν τή άποφάσει, ότι 
μή συντρεχουσών τών περιστάσεων τούτων, ό γάμος είναι διασπαστέος : «Εί 

μέν τοι μηδέν τοιοντον συνέβη, άλλά παρά πάντα νόμον ή υπεξούσια τον 

Πέτρον θυγάτηρ παρά γνώμην αυτόν έγήματο, ον μόνον τούς σνναφθέντας 

διαζνγήναι χρή παρά τής εύκλειας σου, άλλά καί τούς εις τούτο σνναραμένους 

ενθννθήναι. . .». 

* 
* * 

Σκοπός τής μέχρι τοΰδε άναπτύξεως ήτο νά καταδείξωμεν ότι ή φράσις 
τής Νεαρας 115 κεφ. 3 § 11 «ή δίχα συναινέσεως τών γονέοον άνδρί έαντήν, 

ελεύθερα) μέντοιγε, σνζενξαι», ή δοϋσα τοΐς Βυζαντινοΐς αφορμήν εις τήν 
ερμηνείαν ότι θυγάτηρ ύπεξουσία ύπερβασα τό 25ον τής ηλικίας έτος ήδύ¬ 

νατο νά συνάψη αύτοβούλως γάμον, έάν ό έξουσιαστής παρημέλησε τήν 
άποκατάστασίν αύτής, δεν περιελήφθη εις τά Βασιλικά. 

Άλλ’ οΰτω τό κείμενον τών Βασιλικών οόδέν πλέον διελάμβανε περί 
γάμου θυγατρός τελεσθέντος άνευ τής συναινέσεως τοϋ άνιόντος ώς λόγου 
άποκληρώσεως. Έν τούτοις ύπό τό κράτος τοϋ προϊσχύσαντος παρ’ ήμΐν 
δικαίου οί πλεΐστοι τών συγγραφέων, εργαζόμενοι έπί τή βάσει τής έκδό- 

1. Έν 3. Ββυηοΐανϋ, 3υ$ Οτ&εοο - Γοηΐ3η.ιιηι, τόμ. I (1596), σ. 205 κέξ. = 
Μί§ηε, Ρ.Ο., τόμ. 119, στ. 744 κέξ. 

2. Βλ. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, ένθ’ άνωτ., σ. 39, σημ. 1. 
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σεως των Βασιλικών υπό Η ε ί τη ό α ο 1ι έθεώρουν ώς ίσχϋον παρ’ ήμιν 
δίκαιον αμετάβλητον τό κείμενον τής Νεαρας 115 κεφ. 3 § 11 λ Ή παρα- 

τήρησις τοϋ Γ. Δυοβουνιώτου περί άπαλείψεως τής φράσεως ταύτης 
έν τοΐς Βασιλικοις, διατυπωθεισα ήδη από του έτους 1906 2, διέλαθε την 
προσοχήν πάντων των μεταγενεστέρων συγγραφέων, εύρεΐα δέ διεξήχθη 
παρ ήμιν συζήτησις περί του άν ή ανήλικος θυγάτηρ συνάπτουσα γάμον 
άνευ τής συναινέσεως του ανιόντος ύπέκειτο εις άποκλήρωσιν3. Μόνον ό 
Κ. Δεμερτζής έθεώρει ώς ίσχϋον παρ5 ήμιν δίκαιον ούχί τήν Νεαράν 
115 κεφ. 3 § 11, άλλα τό χωρίον τοϋ Προχείρου Νόμου 33.8, ώς περιεχόμενον 
έν τή Έξαβίβλω 5, 10, 1 Ό.4. 

Εις ποιας γνώμας θά κατέληγον παρ5 ήμιν οί έρμηνευταί, εάν είχε γίνει 
αντιληπτή ή διά των Βασιλικών μεταβολή τής Νεαρας, δεν δυνάμεθα βεβαίως 
νά γνωρίζωμεν λ Τό βέβαιον, πάντως, είναι δτι παρ5 ήμιν έθεωρήθη ίσχϋον 
κείμενον νόμου, δπερ μετά τήν άπάλειψίν του έν τοις Βασιλικοις ούδεμίαν 
ήδύνατο νά έχη παρ5 ήμιν ίσχύν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

1. Ειδική παρ’ ήμιν μελέτη, Ή ρ. Κ υ ρ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ, Περί άποκληρώσεως 
θυγατρός συνερχόμενης εις γάμον άνευ τής συναινέσεως των γονέων αυτής (1914). Βλ. 

καί τά εγχειρίδια κλ,ηρονομικοΰ δικαίου τών Παπαρρηγοπούλου (1873) § 818 

ια' (σ. 694), Κ α λ λ ι γ α (1876) § 66 ια' (σ. 106), Χνίπάδοΐιείά-Πο λ υ γένους 
(1923) § 590, 13 (σ. 259). Μ π α λ ή *(1930) § 209, 11, (σ. 311), Κ ρ α σ σ α - Ρ ο ϊ λ ο ΰ 
τόμ. 2 (1935), σ. 432. 

2. Βλ. άνωτ., σ. 46, σημ. 2. 

3. Ως προς τό θέμα τοϋ κύρους τοϋ γάμου είχε γίνει δεκτόν έν τώ προϊσχύσαντι 
δικαίφ ότι διά τής συμπληρώσεως τοϋ 21ου τής ηλικίας έτους ή θυγάτηρ καθιστάμενη 
αυτοδικαίως αύτεξουσία ήδύνατο να συνάψη γάμον άνευ τής πατρικής συναινέσεως (πρβλ. 

Κ. Δεμερτζή, Οικογενειακόν δίκαιον, 1935, σ. 24) μή ύποκειμένη φυσικφ τώ λόγφ 
εις άποκλήρωσιν. Κατ’ ακολουθίαν τούτου τούς έρμηνευτάς άπησχόλει παρ’ ήμιν τό 
ζήτημα άν ή ανήλικος θυγάτηρ, δηλ. ή μή συμπληρώσασα τό 2Ιον έτος τής ήλικίας, 

συνάπτουσα γάμον άνευ τής συναινέσεως τοϋ άνιόντος ήδύνατο νά άποκληρωθή κατά 
τήν Νεαράν 115 κεφ. 3 § 11. ΑΕ διατυπωθεΐσαι γνώμαι ύπήρξαν αντίθετοι. Οί πλεΐστοι 
των συγγραφέων ήρνοΰντο νά συναγάγωσιν (έξ άντιδιαστολής) ότι ό άνευ συναινέσεως 
τοϋ άνιόντος γάμος τής άνηλίκου άπετέλει λόγον άποκληρώσεως· οΰτω Παπαρρηγό- 

π ο υ λ ο ς, ένθ’ άνωτ., Κ α λ λ ι γ ά ς ένθ’ άνωτ., Κ. Ρ α κ τ ι β ά ν, έν Θέμιδι ΚΑ' 

(1911), σ. 143 κέξ., I. Ευκλείδης, έν Έφημερίδι τής Ελληνικής καί Γαλλικής 
Νομολογίας, τόμ. 33 (1913), σ. 447 κέξ., καίτοι αναγνωρίζων ώς κρατοϋσαν παρά τοϊς 
άλλοδαποΐς συγγραφεΰσι τήν αντίθετον δόξαν πρβλ. έπίσηε καί άπόφασιν Πρωτοδι¬ 

κείου Καλαμών 1893/1911 έν Θέμιδι ΚΓ' (1913), σ. 542 κέξ., σ. 543. Κατ’ άλλους, άντι- 

θέτως, συγγραφείς ό γάμος οϋτος άπετέλει λόγον άποκλη ρώσεως, Η ρ. Κυριακό- 

π ο υ λ ο ς, ένθ άνωτ., σ. 29 κέξ., Κρασσάς-Ροϊλός, ένθ’ άνωτ., σ. 432, σημ. 10. 

4. Κ. Δεμερτζή, Περί τής άναγκαστικής διαδοχής, τόμ. Γ' (1908), σ. 45, σημ. 76. 

5. Πρβλ. άνωτ., σ. 51 τάς γνώμας των Βυζαντινών, έρμηνευόντων τήν Νεαράν 
115 κεφ. 3 § 11 άνευ τής φράσεως «ή δίχα συναινέσεως-σνζεϋξαι». 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΑΜΟΥ ΔΩΡΕΑΣ 
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1430 ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ό ύπ’ άριθ. 1430 χειρόγραφος κώδιξ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλά¬ 

δος, κατά τό β' ήμισυ τοϋ Κ' αίώνος γραφείς, περιέχει τό Σύνταγμα κατά 
στοιχείον τοϋ Ματθαίου Βλάσταρη. Τό κείμενον του Συντάγματος είναι 
γεγραμμένον ύπό δύο χειρών ή πρώτη χειρ διήκει μέχρι τοϋ φ. 139α, ή δέ 
δεύτερα από του φ. 139β μέχρι του φ. 205α, ένθα καί τελευτά τό κείμενον 

τοϋ Συντάγματος. 

Ή ένταϋθα διά πρώτην φοράν έκδιδομένη μελέτη περί προγάμου δωρεάς 
περιέχεται εις τά φφ. 227α - 230α τοϋ κώδικος καί έν συνεχεία έτέρων 
κειμένων. Και ή μελέτη, ώς και τά προ αύτής κείμενα, έχει γραφή ύπό 
τής χειρός τής γραψάσης τό δεύτερον μέρος τοϋ Συντάγματος τοϋ Μ. 

Βλάσταρη. 
Τον χρόνον συντάξεως τής μελέτης δεν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν 

ακριβώς. Ώς προκύπτει έκ τής έν στ. 15 γινομένης μνείας Νεαρας τίνος 
τοϋ βασιλέως Ανδρονίκου Παλαιολόγου, χωρίς νά καθορίζηται περί ποιου 
έκ τών όμωνύμων αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου πρόκειται, καί δστις αύτόθι 
καί έν στ. 71 άποκαλεΐται αοίδιμος, ή μελέτη συνετάγη πάντως μετά τον 
θάνατον τοϋ πρώτου έκ τής οικογένειας τών Παλαιολόγων Ανδρονί¬ 

κου αύτοκράτορος, ήτοι του Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου ι, έπισυμβάντα 

τώ 1332. 

Υπέρ τοϋ δτι ή μελέτη συνετάγη μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως θά ήδύνατο τις ίσως νά έπικαλεσθή τό δτι ή έν τή μελέτη δια¬ 

πραγμάτευσή τών σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τρόπον μάλλον συγκεχυ- 

μένον, έν πάση δέ περιπτώσει κατά τρόπον μή άποδίδοντα τό βυζαντινόν 
δίκαιον έν τή καθαρότητι αύτοϋ. Αλλά τό επιχείρημα τούτο δεν δύναται νά 

θεωρηθή άπροσμάχητον. 

Έξ έτέρου ή έν στ. 14 μνεία τής βασιΐίδος τών πόλεοιν, δηλ. τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως, δεν άποδεικνύει τήν προ τής άλώσεως σύνταξιν τής 

1. Ώς γνωστόν ό αύτοκράτωρ Ανδρόνικος Α' κατήγετο έκ τής οικογένειας τών 

Κομνηνών. 
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μελέτης, διότι βασιλίς των πόλεων απεκαλεϊτο ή Κωνσταντινούπολή καί 
κατ’ αυτούς τούς μετά την άλωσιν χρόνους 3. 

Οτι δ ή μελέτη είναι πρωτόγραφος, συνετάγη δηλ. ύπ’ αύτοϋ τούτου 
του γραφέως, δέον ν άποκλεισθη, διότι ώς προκύπτει έκ των έν αύτη χασμά¬ 

των 1 2 ό γραφεύς άντέγραφεν έξ ετέρου κειμένου. 

Αδηλος ώσαύτως είναι καί ό τόπος συντάξεως τής μελέτης. Έκ των 
ύπό του συντάκτου αυτής έν στ. 14 κέξ. λεγομένων ότι έν τή διαπραγμα- 

τεύσει τού θέματος θέλει λάβει ύπ όψιν «ά μάλιστα πολιτεύονται σήμερον 
εν τή βασιλίδι των πόλεων. . . έξαιρέτως δέ και εί δοκεϊ. συμφέροντα τ αϊς 
ενταύθα πολιτείαις» προκύπτει ότι αύτη συνετάγη έκτος τής 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Έκδίδων κατωτέρω την μελέτην ταύτην διώρθωσα σιωπηρως τά ορθο¬ 

γραφικά σφάλματα, τά μη μεταβάλλοντα τον νουν τού κειμένου, καί δεν έση- 

μείωσα ταυτα εν τω ύπομνήματι. Σιωπηρως ομοίως ανέλυσα τάς συνήθεις 
βραχυγραφίας, πλήν εύαρίθμων τινών, ών τήν δήλωσιν έθεώρησα άναγκαίαν, 

άναπτύξας ταύτας εντός ( ). Τά έν τω κώδικι χάσματα έδήλωσα διά [ ]. 

Αί υίοθετούμεναι γραιραί καί αί προτεινόμεναι ύπ’ έμοϋ διορθώσεις τίθενται, 
κατά τά ειωθότα, πρώται έν τω ύπομνήματι. 

Περί τής προγάμον δωρεάς καί περί κερδών 
των έπιγενομένων άνδράαιν ή γνναιξί μετά θάνατον τον ένός μέρους 

' Οι μεν σεβασμιωτατοι τιμών νομοθεται πλείαττ/ν ότι σπουδήν είσενεγκό.- 

μενοι περί την των θεσυν εκθεσιν νόμων υπέρ τοϋ κοινού συμφέροντος παντός 
ο τον τής ενσεβειας πληρώματος, προς τοις άλλοις πολλά και περί τής προγά- 

μου νενομοθετήκασι δωρεάς άπό των βιβλίων, ώς ϊσμεν, τον Κώδικος καί των 
Νεαρών και περί κερδών έπιγενομένων γνναιξί καί άνδράσι μετά θάνατον, 

είτε νπεισι παϊδες εϊτε μή ϋπεισιν, είτε προς δευτέρους έλθη γόμους τό ζών 
μέρος εϊτε μη ελθη, εϊτε προ τον πένθιμου ένιαντοϋ εϊτε μετά τον πένθιμου, 

10 εϊτ εύπορος είτ άπορος είη ή γυνή, καί περί τον έξ άπαιδίας κάσον καί πεοί 
ετέρων των τούτοις επομένων, εί καί κατά τινα αί Νεαραί διαφέρονσιν άλλη- 

1. Πρβλ. έγγραφον του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίωαννικίου τοϋ Λινδίου, 
έτ. 1647; «...άλλ’ ονκ οϊδαμεν, τινές των αδελφών άσνντηρήτως εις την βασιλίδα των 

πόλεων έπιδημουντές», παρά Μ. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, τόμ. 1 (1888), σ. 49. 

Διά τήν βυζαντινήν περίοδον πρβλ. συνοδικήν απόφασιν τοΟ πατριαρχείου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως παρά Μί^Ιοδίοό-ΜαΠετ, Αεία εΐ Όίρίοηιείε, τόμ. I, σ. 541 : «.. .ονχ 

ήκιστα δ' έν τή μεγάλη ταύτη και βασιλίδι των πόλεων, τή θεοδοξάστω Κωνσταντινου- 
πόλει». 

2. Πρβλ. κατωτ., στ. 143. 
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λων, ή μέν όντως είποϋσα ή δέ έτέρως περί μιας καί τής αυτής νποθέσεως. 

ΓΗμείς δέ έξ άπάντων αυτών έρανισάμενοι τά κάλλιστά τε καί χρησιμώτατα 
καί ά μάλιστα πολιτεύονται σήμερον έν τή βασιλίδι των πάλ.εων, μαλάλον δέ 

15 καί κατά τινα όπου δει τή σνντεθείση Νεαρά παράί τοϋ σ.οιδίμον βασιλχως 
κυρ(οϋ) 5Ανδρονίκου τον Παλ.αιολώγου άκολονθήσαντες, έξαιρέτως δέ καί εί 
δοκεϊ συμφέροντα ταϊς ενταύθα πολ.ιτείαις, ό)ς εφικτόν ήμϊν έν έπιτομή σα- 

φεστάτη δηλ.ώσομεν, ΐνα μή διεσκεδασμένους τοϊς νενομοθετημένοις έντυγ- 

χάνοντες άν(Θρωπ)οι καί μή εχοντες ίκανώς προς τήν τών νόμων μάθησιν 
20 έπισφαλ.ώς τε καί ονκ όρθώις τάς τών υποθέσεων αποφάσεις διδόασιν, άλλ’ 

όμον πάντα συντεθειμένους ενρίσκοντες όρθώς άποφαίνοιντο περί τών τοιού- 

των. Δεϊ δέ πρότερον είπεϊν τί έστι προ γάμον δωρεά καί τις ή έπ αυτήν πρά- 

. 2δ7β ξις, \ έπειτα δηλώσαι καί τίνι προσήκει ή ταντης κληρονομιά. 

Περί τής προγάμου δωρεάς 

25 Προ γάμου δωρεά έστιν, όνομαζομένη καί διά γάμον δθ)ρεά, τό κοινώς 
λεγόμενον θεώρητρον, όπερ έν τή βασιλίδι τώ>ν πόλεων λαμβάνει ή γυνή πα- 

ραντίκα, ήνίκα συνεννασθή αυτή ό άνήρ αυτής, καί δίδωσιν αυτό έπϊ τόκοις 
καί τάς επικαρπίας αυτόν άποκερδαίνει ίδάυς καί άδειαν έχει παντοίαν εις αυτό 
ποιεϊν α βούλ,εται, μηδαμώς άνακρινομένη τό οίονονν υπέρ τούτον παρά τον 

80 άνδρός αυτής, άλλ’ αυτή τούτον δεσπόζουσα καθ’ ότι επί τιμή τής παρθενίας 
αυτής. Γίνεται γοϋν ή τούτον άποκατάστασις έν τω προικοσύμφωνο) τάττον- 

τος τον άνδρός προς τήν γυναίκα τάδε τι υπέρ θεωρήτρον αυτής. Πρότερον 
μέν ονν έπεκράτει συνήθεια ότι έν τω προικοσύμφωνο) έτάττετο έγγράφως 
όσον μέλλει άποκερδήσειν ό ζών άπό τον τεθνεώτος έξ άπαιδίας, τοντέστιν 

85 τρίτον ή τέταρτον, καί όσον έκέρδαινεν ο άνήρ άπό τής γνναικός τοσοντον καί 
ή γυνή άπό τον άνδρός, καθ’ ότι ισαι πολλΛκις ήσαν αί προίκες καί αί προγα- 

μιαίαι δωρεαί, καθό)ζ διαλαμβάνονσιν αί Νεαραί, ή τε κβ' καί \ζ', καί άλλα 
πολλά τοιαντα δηλωϋσαι, ά τότε έπολ.ιτενοντο' νννί δέ ο άνήρ μόνος γράφει 
προς τήν γυναίκα θεώρητρον καί έχει τούτο ή γυνή εις κληρονομιάν αυτής. 

40 'Η γυνή δέ προς τον άνδρα ονόαμώς γράφει το, εί μήπου φιλοτιμούμενοί τινες 
γράψονσι τώ άνδρί γαμβριτυκιον ό)ς χάρισμα καί λαμβάνει αυτό παραυτίκα. 

Μόνον τό τής γνναικός θεώρητρον έστιν απαραίτητον καί τοσοϋτον ότι εί 
καί κατά τινα τύχην ό άνήρ ον φθάσει γράψαι τή γνναικί έν τω συμφώνω θεώ¬ 

ρητρον, άλλα οί νόμοι μετά τον τον άνδρός θάνατον άπό τής περιουσίας αύτοϋ 
45 τή γνναικί διδόασιν άπαραιτήτως θεώρητρον όσον τής προικός αυτής τό τέ- 

12 ή μέν : εί μέν 16 άκολονθήσαντες : άκολονθήσαντας 21 άποφαίνοιντο : άπο- 

φαίνειντο 25 διά γόμον : Άρχικώς έγράφη διαγάμων διορθωθέν ύπό τοϋ αύτοϋ γρα¬ 
φέως εις διαγάμον 
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φ. 228α τάρτον μέρος είναι γινώσκεται. Τούτο γοϋν κερδαίνει ή I γυνή κατά κληρονο¬ 

μιάν είτε παΐδας έχει μετά τον άνδρός εϊτε μη, είτε τοϊς πρώτοις μόνοις άρ- 

κεσθή γαμοις είτε και προς δεύτερον έλενσεται σννοικέσιον. Τότε μόνον εκ¬ 

πίπτει ή γυνή του βεωρήτρον και ζημιονται αυτό, δτε προ τον πένθιμου χρό- 

50 νου εις δεύτερον έλενσεται σννοικέσιον κατά την τον ς' κεφαλαίου τον ιθ' 

τίτλων τον βιβλίου των βασιλικών διατάξεων. Λέγει γάρ όντως· 

<( Η προ τον πένθιμου χρόνου εις δεύτερον έαντήν σννοικέσιον έπι.ρρί- 

ψασα, ως εις αντας τας γόνας και κοίτην άνδρώαν έξνβρίσασα, της προγαμιαίας 

δωρεάς τής τε δεσποτείας και τής χρήσεως άπελαθήσεται και πολλψ μάλλον 

55 δηλονότι ώς ονδε εκ τής άλλης άνδρώας νποστάσεως οϊονδήποτε λήψεται. Καί 

παιδων δε προσόντων αυτή καί τούτων ατέκνων καί άδιαθέτων τελεντώντο)ν, 

ούτε καθ όλων ούτε κατα μέρος τινα τούτων κληρονομήσει», ήγουν τινών συγ¬ 

γενών τον άνδρός. Και μετά τινα οττ «ουδέ τής έξωθεν αίσθήσεται φιλοτι¬ 

μίας, ουδέ λήψεται παρ ούδενός των έξωθεν ον κλήρον, ον λεγάτον, ον την 

60 μετά θάνατον δωρεάν, άλλα ταϋτα έλενσεται ή μενεϊ παρά τοϊς κληρονόμοις 

τον τελεντήσαντος ή σνγκληρονόμοις αυτής». Καί εφεξής· «α παρά τον πρώ¬ 

τον άνδρός έαθέντα αυτή άφαιρεθήσονται παρ' αυτής καί άφίξονται προς τούς 

προσήκοντος συγγενείς τοϋ άνδρός, ήγουν άνιόντας, κατιόντας καί τούς έκ 

πλαγίου μέχρι δευτέρου βαθμόν, των βαθμών επί τής οικείας τάξεως φνλατ- 

65 το μένουν» καί τά εξής. 

Επειδή τοίνυν απεδειχθη παρά των θείων νόμων έκ ποιας αιτίας έκπί- 

πτει ή γυνή τής προ γάμον δωρεάς καί τής παρά τον άνδρός άπάσης άλλης 

φιλοτιμίας, φέρε δηλώσομεν καί πότε κερδαίνει ταύτην μόνον ή έξ ολοκλήρου 

<ρ· η το ημισν ταντης, ποτέ δε λαμβάνει παιδός μοίραν κατά \ δεσποτείαν καί πότε 

70 το έξ άπαιδίας κάσον, πότε τέταρτον κερδαίνει καί πότε τρίτον κατά την τον . 

άοιδίμον βασιλέως Παλαιολόγου Νεαρόν, καί πότε των Ιδίων τέκνων δεύτερο- 

γαμοϋσα τελευτώντων κληρονόμος δείκννται. Πρώτον ούν ανταϊς λέξεσι τά 

52 - 65 : Δέν έλήφθησαν έκ των Βασιλικών, ώς θά ήδύνατο νά εικασθή, άλλ’ έκ 
της Επαναγωγής 19, 6 (έκδ. Ζ * ο Ιι α γ ί 3 β, ΟοΙΙεοΐϊο ΙίΟτοτιπη ,ίυπδ Οταοοο - Γοπιαπί 
ίηεϋίίοτυιτι, 1852, σ. 122 κέξ.). 

53 τός έκ συμπληρώσεως του Ζ&ςΗ&παε έν τη Επαναγωγή. 53 προγαμιαίας : 

προγαμου Επαναγωγή 55 - 56 Καί παιδων δέ προσόντων αυτή και τούτων άτεκνων : Ού 

μόνον 6έ άλλα καί παιδων αυτή προσόντων, άτεκνων Επαναγωγή 57 καθ' ολου : καθ’ δλον 

τον κλήρον Επαναγωγή 58 τής Επαναγωγή : την 59 παρ ούδενός Επαναγωγή : παρ' 

ούδέν 62 αυτής Επαναγωγή : αυτόν 61 - 65 ά' παρά — τάξεως φυλάττομένων : Τά δέ 

γε παρά τον πρότερον συνοικήσαντος άφίξεται παρ’ αυτής άφαιρονμενα προς τά δέκα 

προσιοπα τής τοϋ καταλιποντος άνδρός συγγένειας, τούτέστιν άνιόντας καί κατιόντας καί 

τούς έκ πλαγίου μέχρι β' βαθμόν, των βαθμών επί τής οικείας φνλαττομενών τάξεως 
Έπαναγίογή 66 άπεδείχθη : άπεδέχθη 
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των νόμων θήσομεν καί όείξομεν όπως φαίνονται τά κεφάλαια άλ,ληλωις έναν- 

τιούμενα, ειτα καί την θεραπείαν αυτών ποιησόμεθα προσηκόντως. Τό μέν 

75 ούν ζ' κεφάλωιον τής κβ' Νεαρός οϋτω φησίν' 

«'Η μετά τον πένθιμον χρόνον ήγουν μετά, τούς δώδεκα μήνας όευτερο- 

γαμήσασα τής προγαμιαίας δωρεάς κατά τό ήμισυ μέρος κυρία έσται, τοϋ 

έτερον ήμίσεοος τοϊς έκ τον προτέρου άνδρός αυτής παισί φυλαττομένον. ΕΙ 

δέ παϊδες μή ϋπεισιν, αυτή τής όλης προγαμιαίας δωρεάς κυρία έσται, έκ 

80 μέντοι τής αλόης άνδρώας νποστάσεως οντων παιδων καί μή οντων ούδέν 

έτερον αυτή παρακερδαίνει. Τίνος μέντοι τών παιδων των έκ τοϋ προτέρου 

γάμου άτεκνον καί άδιαθέτου τελωντώντος, την τούτου νπόστασιν μετά τών 

νπολ.οίπων παιδων εξίσου μερίζεται* εΐ δέ μή εϊη τις ό ταύτην συμμεριζόμέ¬ 

νος, όλ[οκλήρον τής νποστάσεως αυτή κυρία λογισθήσεται». 

85 Κεφάλαιον τής β' Νεαρός· 

«Τής μητρός άπαξ εις δευτέρους γάμονς έλ.θούσης, κέρδος ευθύς άπάν- 

των τών παιδων την δεσποτείαν τής προγαμιαίας δωρεάς γίνεσθαι καί μηδε- 

μίαν άδειαν είναι τή μητρϊ τούς μέν τών παιδων έπιλωγεσθαι, τούς δέ άτιμά- 

ζειν, διότι πάντας όμον τοϊς δεντέροις ύβρισε γάμοις. 'Ώσχε καί επί τοϋ παρόν - 

90 τος ή δεσποτεία τής προγαμιαίας δοορεάς όλη προς τούςπαϊδας παραγενήσεται, 

τής χρήσεως παρά τή μητρί μέχρι περίεστι φυλαττομένης» καί τά εξής· 

’ Εξήγησις 

Ταϋτα τα. δύο κεφάλαια τής τε κβ' Νεαρός καί τής β' όοσανεί φαίνονται 

94 άλ,λήλοις έναντιούμενα’ έκεϊ μέν γάρ ή δευτερογαμοϋσα γυνή τό ήμισυ τής 

. 229α προγαμιαίας δωρεάς κερδαίνει, \ τοϋ ετέρου ήμίσεος τοϊς έκ τον προτέρου 

άνδρός παισί φυλωπτομενού, ενταύθα δέ οί παϊδες ίχουσι την δεσποτείαν άπά¬ 

σης τής προγαμιαίας δωρεάς δεντερογαμονσης αυτών τής μητρός, τής χρήσεως 

παρά τή μητρί μέχρι περίεστι φυλωττομένης. "Ορα γονν μήπως ταϊς φωναϊς 

76- 84 : Ταϋτα έλήφθησαν έκ τής Επαναγωγής 19, 7 καί ούχΐ έκ τής κβ' Νεαρας 
ώς λέγεται έν τφ κειμένψ, Βλ. περί τούτου κατωτ., σ. 69 κέξ. 

86-91 : Νεαρά Ίουστ. 2, κεφ. 1 = Επαναγωγή 19, 13. 

76 - 77 δευτερογαμήσασα : δευτερογαμοϋσα Επαναγωγή 77 προγαμιαίας : προγά- 

μου Επαναγωγή 77 έσται: καθίσταται Επαναγωγή 78 ήμίσεως : ήμίσεως μέρους 

Επαναγωγή 80 οντων : οντων τε Επαναγωγή 81 αυτή : αυτή Επαναγωγή 81 παί· 

δων : τέκνων Επαναγωγή 82 άτεκνον Επαναγωγή : ή τέκνου 82 καί αδιαθέτου : ή 

άδιαθέτου Επαναγωγή 84 ταύτην : ταύτη Επαναγωγή 87 τής προγαμιαίας δωρεάς 

γίνεσθαι: τής προγαμιαίας γίνεσθαι δωρεάς Νεαρά 90 τούς παϊδας : την παΐδα Νεαρά, 

Επαναγωγή 90 παραγενήσεται Νεαρά, Επαναγωγή : παραγενομένης 91 περίεστι 
φυλ αττομένης : συνεπληρώθη υπό έτέρας χειρός ένθα ό γραφεύς έγραψε περ μενης. 
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ταύταις ώς άνισοις προσκείμενος, ούκ ευθείαν ποιήσει την άπόφασιν έν ταίς 

100 κρισεσιν. Ισθι γονν ως εκεί μεν περί έκποιήσεώς έστιν ό λόγος, ο Ιον εί βον- 

ληθή ή γυνή δωρήσασθαί τι πρός τινα άπό τον θεωρήτρον αυτής μετά τόν 

δεύτερον γάμον, ούκ έχει άδειαν δωρήσασθαι ή διαπράσαι πλέον, εί μή το 
ήμισυ, τό δε έτερον, ή μιαν κληρονομοϋσιν οϊ παίδες, ενταύθα δέ περί δεσπο¬ 

τείας και χρήσεως ο λόγος έστίν, ότι ή μέν μήτηρ κατέχει αυτό κατά χρήσιν 

10;.) παρ δλην αυτής την ζωήν, μετά δέ τελευτήν κληρονομοϋσιν αυτό οι εκ τον 

προτερον άνδρος παϊδες καθώς και τήν άλλην άπασαν πατρικήν αυτών υπό- 

στασιν. ώστε καί ή μήτηρ, εί σνμβή παιδοποιήσαι [ ] μετά τον δευτέ¬ 

ρου άνδρός, πάντες οι παϊδες, οι από τον πρώτον γάμου οϊ τε άπό τον δευτέ¬ 

ρου, επίσης όμοϋ κληρονομήσονσιν αυτήν τελευτώσαν, μήτηρ γάρ εστι πάν- 

110 των, ^ ιδία δέ έκάτερα τα των παίδων μέρη τά πατρικά αϊτών άπολήψονται. 

Ει δ απαις τελευτήση άπό τον δευτέρου άνδρός, οί εκ τον πρώτου αυτήν έξ 

ολοκλήρου' κληρονομήσονσιν, άποκερδαίνοντος καί τον δευτέρου άνδρός μέρος 

τι, οπερ οί νόμοι διακρινονσι τω άνδρί χαριζόμενοι διά τινα δήθεν πολυχρόνιον 

στοργήν, προς τήν γυναίκα ή των κτημάτων αυτής δι έπιμελείας επί το βέλ- 

115 τιον έπίδοσιν. 

'Έστι καί τούτο πραττόμενον εν ταίς πολιτείαις, ότι ήνίκα γυνή παϊδας 

εχονσα πρός δεύτερον άφίκηται συνοικέσιον, ευθέως δίδοται τοϊς όρψανοϊς 

επίτροπος, ϊνα διοική τήν περιουσίαν αυτών καί έκτρέφη αυτά καί πάσης άλ- 

». 2?3β λης έπβμελείας αυτά άξιοι· όπερ εστί καί πάνν δίκαιον, ϊνα μή ή μήτηρ πρός 

120 τόν δεύτερον άνόρα τόν πόθον δλον μεταθεϊσα, καθά ψιλεϊ γίνεσθαι τοιαντα, 

καί των μεν παώων άμελή, τήν δέ περιουσίαν αυτών άδεώς άναλίσκη. Εί δέ 

πολλάκις ώς φιλόπαιδα τήν γυναίκα βλέποντες έάσουσι τούς ορφανούς ύπ 

αυτής επιτροπευεσθαι, δει παντας τούς εκ πατρός συγγενείς αυτών έπιτηρεϊν 

αυτήν πώς τούς παϊδας επιτροπεύει, εί δ' άθεμίτως, άνατρέχειν πρός τήν 

125 εκκλησίαν ή τούς άρχοντας καί τήν έκ δυσβουλείας άθεμιτοπραγίαν δεικνύναι 

τής γνναικός καί ούτω λαμβάνειν έκεϊθεν επίτροπον υπέρ τής πατρικής καί 

τής περιουσίας αυτών. Εί δέ τις μή εϊη τον ορφανού συγγενής πρός πατρός, 

τήν εκκλησίαν χρή τήν περί τούτον ποιεϊσθαι ερευνάν καί διόρθωσιν, ομοίως 

και τους άρχοντας, ϊνα μη απολωνται οί ορφανοί, ών κατά χάριν παπήρ ό 
130 Κ(ύριο)ς. 

Χρή μέν γινώσκειν δτι ό μέν άνήρ τούτο πλέον έχει τής γνναικός, δτι 

ούτε τόν πένθιμον παραφυλάττει ένιαυτόν, άλΚ δτε βούλεται δεύτερα συνά¬ 

γεται γνναικί, ούτε | τής τδόν αυτών επιτροπεύει γ καί τών μητρώων πρα¬ 

γμάτων τήν χρήσιν έχει μέχρι περίεστιν. 'Η δέ γυνή τούτο πλέον έχει τού 

135 άνδρός, δτι ουδέποτε έλάττωσιν ή προίξ αυτής επιδέχεται, άλΧ αεί σώα άπο- 

108 οι άπό : προσετέθησαν ύπό έτέρας χειρός. 124 επιτροπεύει : έπιτροπείαν 
134 τοντο : έχει γραφή 6Γ έτέρας χειρός υπερθεν τής λέξεως πλέον 

δίδοται καί δτι, εί άπορός έστι καί άπροικος, λαμβάνει άπό τής ύποστάσεως 

τού άνδρός κατά τε χρήσιν καί δεσποτείαν μερίδα, εί μέν άπαις εϊη ή τρεις 

έχει παϊδας, λαμβάνει παιδός ενός μοίραν καί τούτο μέν εί ούκ έ/χνσεται προς 

δεύτερον γάμον, εί δέ έλεύσεται, τής μερίδος μέν ταύτης ονκ έξελαθήσεται, 

140 έξει δέ αυτήν κατά χρήσιν, τής δεσποτείας φυλαχτό μένης τοϊς έκτου πρώτου 

γάμου παισίν' εί δέ θελήσει έκποιήσασθαι, τό ήμισυ καί μόνον έκποιήσεται, 

φ. 230α τό δέ έτερον ήμισυ τοϊς παισί ] φυλαγβήσεται. Περί τής τών παίδων δέ κλη¬ 

ρονομιάς οϋτοος εσται αυτή όις καί ταϊς [ ] καί προίκας έχούσαις. Ό 
όε άπορος άνήρ κατά μέν δεσποτείαν ονδέν άπό τής περιουσίας τής γνναικός 

145 κερδανεϊ, κατά μόνην δέ χρήσιν. Έν δέ τή τών παίδων κληρονομιά οντο)ς 

εσται καθάπερ καί ή γυνή. 

Ζητητέον δέ τίνι τρόπο) ό μέν άνήρ δευτερογαμών τών ιδίων παίδων επι¬ 

τροπεύει, ή δέ γυνή ούδαμώς. Διότι ή μέν γυνή, καθώς εϊρηται, διά τόν κο¬ 

σμικόν πόθον, δν μετατίθησιν επί τόν άνδρα, έστιν δτε δτι δολιεύεται τούς παϊ- 

150 δας μή μόνον εις τά αυτών πράγματα άλλα καί δολοφονεί αυτούς, ώς ενμετα- 

τρεπτον πράγμα καί πάντη έξαπάτητον, γυνή γάρ έστιν, ό δέ άνήρ οϊα φρονή¬ 

ματος στερεού καί άμετατρέπτον ουδέποτε δύναται τούς ίδιους δολοφονήσαι 

παϊδας, ουδέ γάρ έφάνη ποτέ πατήρ τοιοϋτόν τι ποιήσαι, μητέρες δέ τούτο 

πεπραχέναι κατά καιρούς πολλΛκις έφάνησαν. Διά τούτο δ μέν πατήρ έπιτρο- 

155 π.ενει, ή δέ μήτηρ ούδαμώς. 

* 
* * 

Ό θεσμός τής προγάμου δωρεάς, ώς έκ τής εύρυτάτης διαδόσεως αυτής 
παρά τοϊς Βυζαντινοΐς, παρέσχεν άφορμήν πρός συγγραφήν βραχειών με¬ 

λετών περί αύτής πρός ύποβοήθησιν τής πράξεως. Ό Ζ μ ο Ιι μ γ ί μ ε νοη 
Ε ί η £ ε η 1 Ιι μ 11 έδημοσίευσεν έκ του κώδικος Ρμπδΐηιΐδ £γ. 1351 δύο 
τοιαύτας μελέτας, μίαν του Εύσταθίου μαγίστρου του Ρωμαίου 2 και έτέραν 
του δικαιοφύλακος Θεσσαλονίκης κυροϋ Γεωργίου του Φοβηνοϋ 3. 'Ωσαύτως 

138 Μετά τήν λ. λαμβάνει πιθανώς έχουσιν έκπέσει τινά, βλ. κατωτ., σ. 74 καί 
σημ. 1. 155 Μετά τόν στίχον τοΰτον υπάρχει ή άκόλουθος παράγραφος : Περί ών 

έγγράφως ού κεϊται νόμος άρκεϊσθαι τό ήθος καί τήν συνήθειαν. Εί δέ καί τοντο 

εκλείπει, ή τών συνετωτέρων βουλή καί γνώμη κρατείτο) (πρβλ. Βασιλ. 2, 1, 41). Τό 
κείμενον τοϋτο ούδεμίαν σχέσιν έχει πρός τό περί προγαμιαίας διορεάς πόνημα. 

1. Οεδείάείιΐε άεδ βπεείιϊδείι - ΐΌΐπίδοΙιβη Κ,εείάδ ΰ(1892), σ. 96, σημ. 254. 

2. Ό Α. Ο μ ΐ π άγνοών τήν έκδοσιν τοΰ Ζ3ε!ι&π&ε, έδημοσίευσε τήν πραγματείαν 
ταύτην τοϋ Εύσταθίου ώς ανέκδοτον έν Κ,ενυε <3εδ Είιιάεδ Βγζεηίϊιιεδ, τόμ. 11 (1953), σ. 

47 κέξ. 
3. Ή αυτή μελέτη τοϋ Φοβηνοϋ φέρεται καί έν φ. 308“ τοϋ ύπ’ άριθ. 152 κώδικος 
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° ΡΛ ΒΓ'η(ΐ1 6036 εδημοσίευσεν έκ του κώδικας ναΐίοβηυδ 8γ. 
845 ετερας δυο μελετάς, μίαν περί θεωρήτρου καί έτέραν περί ύποβόλου2 

, Τθΐουτον πρακτικόν χαρακτήρα έχει καί ή νΰν τό πρώτον έκδιδο- 

μενη, καιτοι ό συντάκτης αυτής δεν περιορίζεται εις διαπραγμάτευσιν 
θεμάτων αναφερομένων εις τήν πρόγαμον δωρεάν, άλλ’ εκτείνεται καί εις 
θέματα κληρονομικού δικαιώματος των συζύγων καί επιτροπείας. 

Τό περιεχόμενον τής μελέτης έχει ώς άκολούθως. 

!. Έν αρχή (στ. 13-20) ό συντάκτης λέγει ότι θά διαπραγματευθή 
περί τής προγάμου δωρεάς καί περί τών μετά τον θάνατον τοϋ ενός των 
συζύγων προσγινομένων τφ έτέρω κερδών, έχων ύπ’ δψιν τάς μεταξύ των 
νομοθετικών κειμένων διαφοράς, τά έν Κωνσταντινούπολή (βααύ.ίδι των 

πόλεων) πολιτευόμενα ώς καί τήν Νεαράν του βασιλέως Ανδρονίκου 
Παλαιολογου. Τοΰτο δέ πρός ύποβοήθησιν τού έργου τών δικαζόντων 

μη··· ™ ούκ άρθώς τάς τών Αποθέσεων άποψάσεις 
οιοοασιν». 

Αξιοσημείωτον είναι ότι Νεαρά τίνος έκ τών Άνδρονίκων Παλαιο- 

λογων3, ρυθμίζουσα θέματα προγάμου δωρεάς δεν έχει περιέλθει μέχρις 
ημών, καθοσον δε γνωρίζω ούδ’ έξ άλλης τίνος πηγής είναι γνωστή ή ΰπαρ- 
ξις τοιαύτης Νεαράς. 

2. Ακολούθως δίδεται ορισμός τής προγάμου δωρεάς. Κατά τον συν¬ 

τάκτην τής μελέτης «Προ γάμου δωρεά έστιν, ονομαζόμενη και διά γάμον δω¬ 

ρεά, το κοινώς λεγόμενον θεώρητρον, δπερ εν τη βασιλίδι τών πόλεων λαμβά¬ 

νει ή γυνή παραντίκα, ήνίκα συνεννασθη αυτή ό άνήρ αυτής. . . αυτή τούτου 

δεσπόζουσα καθ δτι επί τιμή τής παρθενίας αυτής». 

Πλήν τοϋ ορισμού τούτου, κατά τον όποιον, ώς βλέπομεν, ή πρόγαμος 
δωρεά ταυτίζεται πρός τό θεώρητον, χαρακτηριστικόν είναι ότι έν τή με- 

της Μονής Παντελεήμονος, ώς τούτο συνάγεται έκ της υπό του Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ Κατά¬ 

λογος των εν ταϊς Βιβλιοθήκαις του Άγιου -Ορους ελληνικών κοιδίκων, τόμ 2 (1900) 
σ. 304, παρατιθέμενης άρχής της μελέτης. 

„ Ετέρα μελέτη του Γεωργίου Φοβηνοΰ, δημοσιευθεΐσα υπό τοΰ Ζ α ο δ α ν ΐ α ε 
ενθ ανωτ., άναφέρεται εις τον έξ άπαιδίας κάσσον. 

|· Έν Κεηάίοοηΐΐ άβϋε Κ. Αοαάοηπι Α» Πήιοεϊ (1886) Οπό τον τίτλον : Ρτατηηπηχί 

άι Ιεβίείεζιοηε ηοπηαηηα ε άι β.υπερΓυδεηζε άγζαηΐΐη* ηεΙΠίεΗα ωεπάίοηαΐβ Άναδη- 

μοσιευσις έν τοϋ αότοϋ Ρ γ. Β γ α η ά ί 1 ο ο η β, 3οπ«ί άί είοπα άεΐ άίπίίο ρπναίο ίίε- 

,,8η°· το,μ· \ (,93Ρ> σ· 61 κέξ·» ίδί<? σ. 83 κέξ., ένθα καί παραπέμπεται. 

, , ■ 2' Κώδ· ν3ίίε3η115 Ο«ο0οηίεηυ5 §γ. 15, φ. 241, ύπάρχει ανώνυμος 
μελετη Περί νποβόλον, αρχομενη διά τών λ. Τό νπόβολον συμφωνείτε καί λήγουσα 

εις τας λ.^μισματα έξ. Βλ. Ν. 8 ν ο γ ο η ο 8, Γα δγηορεί* η^οτ άε5 ΒαεΠίηαεε εί 
δεδ αρρεηάιεεδ (1964), σ. 65. 

3 Μνείαν της Νεαράς ταύτης ό συντάκτης ποιείται ού μόνον έν τη αρχή της με¬ 
λέτης (στ. 15), αλλά και έν στ. 71. ™ ης με 
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λέτη οί όροι πρόγαμος δωρεά καί θεώρητρον χρησιμοποιούνται αδιακρίτως λ 
Ώς γνωστόν, τό βυζαντινόν δίκαιον διέκρινε μεταξύ προγάμου δωρεάς 

και θεωρήτρου, τοΰ δευτέρου δντος γαμικής παροχής πρός παρθένον νυμ- 

φευομένην 2. Οϋτω κατά τό βυζαντινόν δίκαιον τή εις πρώτον γάμον ερχό¬ 

μενη γυναικί συνιστάτο πλήν τής προγάμου δωρεάς καί τό θεώρητρον 
κατά πλήρη δεσποτείαν3, τή δέ εις δεύτερον γάμον έρχομένη μόνον ή 
πρόγαμος δωρεά. Και θά ήδύνατο μέν νά ύποτεθή δτι ό συντάκτης τής με- 

λέτης πραγματεύεται έν αυτή μόνον περί θεωρήτρου υπό τήν κυρίαν τοΰ 
όρου έννοιαν και ούχι περί τής κυρίως προγάμου δωρεάς, πλήν τήν έκδοχήν 
ταύτην δεν νομίζομεν εΰσταθουσαν διά τούς ακολούθους λόγους. Πρώτον, 

διότι άπαντα τά υπό τοϋ συντάκτου επικαλούμενα νομοθετικά κείμενα περί 
τής προγάμου δωρεάς διαλαμβάνουσι καί δεύτερον, διότι αυτός ούτος ό 
συντάκτης εκθέτει (έν στ. 45 κέξ.) δτι έν έλλείψει ειδικής συμφωνίας ή γυνή 
λαμβάνει «άπαραιτήτως θεώρητρον δσον τής προικός αυτής τό τέταρτον 

μέρος είναι γινοισκεται». Γνωστοΰ δντος δτι κατά τό βυζαντινόν δίκαιον 
οσάκις δεν εϊχε γίνει συμφωνία περί τοΰ ποσού τοΰ θεωρήτρου τούτο άνήρ- 

χετο εις τό */ι2 τΒζ προικός 4, νομίζομεν άκρως άπίθανογ δτι, έάν καί έν 
τή μελέτη ταύτη περί θεωρήτρου υπό τήν κυρίαν τοΰ δρου έννοιαν έπρό- 

κειτο, θά καθιεροΰτο τοσοΰτον μεγάλη αναλογία αύτοΰ πρός τήν προίκα 

(τό Υ4 αυτής). 
Πάντως ό έν τή μελέτη ταύτη χαρακτηρισμός τής προγάμου δωρεάς 

ώς διδομένης διά τήν τιμήν τής παρθενίας τής γυναικός είναι άξιος ιδιαι¬ 

τέρας προσοχής. 

Χαρακτηριστικόν έν προκειμένω είναι δτι δτε εισέβαλεν έν τω ρωμαϊκώ 
δικαίφ ό θεσμός της προγάμου δωρεάς, αΰτη έφερε τον χαρακτήρα τιμήματος 

1. Ό όρος προ γάμου δωρεά άπαντά έν τφ τίτλφ της μελέτης καί έν στ. 25, 67, 

ό δέ όρος θεώρητρον έν στ. 26, 39, 42, 45, 49, 55. Δέον πρός τούτοις νά σημειωθή ότι ό 
συντάκτης της μελέτης έν μέν τη γενική πτώσει χρησιμοποιεί τον τύπον : προγάμου δω¬ 

ρεάς, έν δέ τη ονομαστική τον τύπον : προ γάμον δωρεά. 

2. Πρβλ. Ηύξημένον Πρόχειρον 7, 28 : «Ή παρθένος εχει τό θεώρετρον διά τήν 

τιμήν τής παρθενίας. Ή δέ χήρα ή δεντερογαμήσασα ούκ έχει τούτο, εί μή τό σνμφω- 

νηθέν νπόβολον και τον άρραβώνα» =Άρμενοπούλου Έξάβιβλος 4, 13, 3. Μικρά 
Σύνοψις Γ, 17 : «Τής γυναικός τελευτησάσης προ τοϋ άνδρός ούκ έχει χώραν ή τοϋ νποβόλον 

άπαίτησις, άλλά μόνον τό θεώρητρον δίδοται, παρθένο) ονσιγ ταΐς γάρ δευτερογαμονσαις 

ον δίδοται». =Ά ρμε νοπούλοο Έξάβιβλος 4, 13, 4. Βλ. καί Μιχαήλ Ά τ τ α- 

λειάτου, Νομικόν Ποίημα 19, 23 = Ηύξημένον Πρόχειρον 7, 27. 
3. Καί ύποβολοθεώρητρον καλούμενον, πρβλ. Ηύξημένον Πρόχειρον 7, 30. Περί 

τοϋ πώς έγίνετο ό διαχωρισμός οσάκις ή πρόγαμος διορεά (ύπόβολον) και τό θεώρητρον 
είχον συμφωνηθή ήνωμένως βλ. Πείραν 25, 62. 

4. Πρβλ. Πείραν 25, 18 καί Κ. Ρ α κ τ ι β ά ν. Περί τής μετά τήν λύσιν τοϋ γάμου 

τύχης τής προικός (1892), σ. 343 κέξ. 
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παρθενίας. Ούτως έν διατάξει του Μεγάλου Κωνσταντίνου του έτους 321 μ.Χ., 

δημοσιευόμενη έν τφ Θεοδοσιανφ Κώδικι 9, 42, 1 καί αναδημοσιευόμενη 

έν τω Ίουστινιανείω 5, 16, 24, λέγεται περί τής άοηαΐίο ηιαπίεΐίδ δτι ρικύ- 

0ΪΙΪΕ6 ρταβΙΤίίο 065 5Ϊί λ 

Έκ των μεταγενεστέρων πηγών ρητόν χαρακτηρισμόν τής προγάμου 

δωρεάς ώς διδόμενης διά την τιμήν τής παρθενίας τής γυναικός άπαντώμεν 

εις τό έν Καλαβρία συνταγέν Πρόχειρον Νόμων (ΡγοοΠιγοπ Ιε^υηι) 1 2. 

Οΰτο)ς έν 2, 3 αύτοϋ λέγεται : «. . .και τό μεν έγγραφον τον άνδρός φανε- 

ρονν τψ ποσότητα τον ύποβόλου, τοντέστι τής προγαμιαίας δω¬ 

ρεάς, ήν μέλλει έχειν ή κόρη διά την φ θ ο ρ ί αν τής παρθενίας». 

Δέον έν τούτοις νά σημειωθή ότι ώς έκ τοΰ περιβάλλοντος, εις δ συνε- 

τάγη τό ΡΐΌοδίτοη Τ6£αηι, ή υπό του Ργ. ΒΓαηάΠοοηε3 έκφρασθεΐσα 

γνώμη δτι έν τω σημείω τούτφ εύρισκόμεθα προ έπιδράσεως τοΰ γερμανι¬ 

κού δικαίου, και είδικώτερον τοΰ γερμανικού θεσμού τής ΜθΓ§βη§α064, 

δέν δύναται νά άποκλεισθή. Εκτείνω ν δέ τάς έρεύνας του και επί των έκ 

τής μεσημβρινής Ιταλίας έλληνικών εγγράφων ό αύτός Ρ γ. Β γ μ η άΐ- 

1 6 ο η ο διαπιστοΐ δτι εις άλλα εξ αύτών οί όροι θεώρητρον καί προγα¬ 

μιαία δωρεά χρησιμοποιούνται αδιακρίτως καί κατά τρόπον δηλοΰντα 

συγχώνευσιν αυτών ένώ εις άλλα έξ αύτών τό θεώρητρον παρίσταται ώς 

ή κυρία γαμική παροχή, τό δέ ύπόβολον ώς παρεπόμενόν τι6, τούτο δέ 

1. Πρβλ. Γ. Πετροπούλου, Ιστορία καί Εισηγήσεις τοΰ ρεομαϊκοϋ δικαίου, 
έκδ. β', τόμ. 2 (1963), σ. 1222 κέξ. 

2. Έξεδόθη ύπό των Ρ γ. ΒΓ&ηάΐΙοοηε-Υ. Ριιηΐοηϊ (Κοτηα 1895). Κατά 
τον Ρ γ. Β γ 2. η ά ί 1 ο ο η ε, έν τφ προλόγφ τής έκδόσεως, σ. XV, τό ΡιόοΝιόπ Εε§υπι 
συνετάγη άρχικώς τόν ι αιώνα, ύπέστη δέ μεταγενεστέρως έπεξεργασίαν κατά τούς χρόνους 
τής βασιλείας τοΰ Ρογήρου του Β'. Ό Ο. Ρ ε γ γ ά γ ϊ, ΙπίΠίταζΐοπί οοοίάεηίαΐΐ ηεΐ ώπΐΐο 
βτεοο - ίΐεΐίοο άείΐα Μοη3Γθ1ιί& ηοιτη3ηη3, νϋν έν του αύτοϋ δεπίϋί §ίυπ<ϋα, τόμ. 3 (1956), 

σ. 109, άρνεΐται τήν ύπαρξιν διασκευής- κατ αύτόν, τό ΡγοοΙιϊγοπ Εε§υηι συνετάγη 
άπ ευθείας τόν ιβ αιώνα. Πρβλ. καί Ε. Μ έ η ι § β γ, Νοίε$ ευτ Ιεε οοόϊΓϊο&ίΐοηδ 
Ζ3η(ιηε5 εί ΙΌοοΐάεηΙ, έν ν&π&, βίιιάεε <3ε άτοίί Γ0ηΐ3ΐπ, τόμ. III (1958), σ. 264 κέξ. 

3. Ρ γ. Β γ ά η ά ϊ 1 ε ο η ε έν τή άνωτ. σ. 62 σημ. 1 μνημονευθείση μελέτη του, 
σ. 74. 

4. Κατά τόν θεσμόν τούτον τοΰ άρχαίου γερμανικού δικαίου ή παρθένος νυμφευό¬ 

μενη έλάμβανε τήν άκολουθοΰσαν τήν πρώτην νύκτα τοΰ γάμου πρωίαν δωρεάν έκ μέρους 
τοΰ άνδρός αυτής καλουμένην Μοτβεηβ&δε (δώρον τής πραιίας), φέρουσαν τόν χαρακτήρα 
τοΰ ρτεθυπι νΪΓ8ίηΐί3ίΐδ, βλ. Ηϋδπει·, Οηιηάζϋ§ε όεε όειιίδεΗεη ΡπναίΓεεΙιΙδ (1908), 
σ. 604. 

5. Εκ τών ύπό τοΰ ΒΓΕπάίΙεοηε, ένθ’ άνωτ., σ. 72, σημ. 2, όναφερομένων 
έγγράφων, δημοσιευθέντων έν τή συλλογή τοΰ ΤτΐηοΠεΓ», δγΐΐαόυδ 8Γ3εο&ηιιη 
ιηεηιΐ3Γ3η3.Γΐιιη (1865) μνημονεύει ένταΰθα τό άκόλουθον, ένθα ό άνήρ συνιστα τή γυναικι 
«διά θεορέτρον αυτής ή διά γάμον δωρεάν τό ήμισυ πάντων τών αύτοϋ αγαθών», Τ γ ί π- 
ε δ ε γ 3, άριθ. ίΧΧΧΧνΠ, σ. 487 (έτ. 1273). 

6. Έκ τών ύπό του Βεαπά Πεοπε, ένθ’ άνωτ., σ. 73, σημ. 1, άναφερομένων 

7 - 3 -1970 
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έν αναθέσει προς τό καθαρόν βυζαντινόν δίκαιον, καθ δ ή κυρία γαμική 

παροχή ήτο ή πρόγαμος δωρεά (ύπόβολον). 
Άξιοσημείωτον είναι καί τό άκόλουθον χωρίον τών ύπό τοΰ Κ. Σ ά θ α 

δημοσιευθέντων Ελληνικών Νόμων τής Κύπρου ΙΑ', κθ' :, «Ονδέν^ ένε 

δίκαιον γυναίκα όπου ούδέν δώσει προς τόν άνδρα προίκα νά λάβη από τόν 

άνδραν της προγαμιαίαν δωρεάν, ήγουν κανίσκιν τό ένε σννειθισμένον δτι 

λαμβάνουν ή γυναίκες άπαί τους σ,νδρας αυτής, δτι όπου δώσει προικαϊον 
ένε δίκαιον νά λΛβη και κανίσκιν τής παρθενίας...» · Τό 
αντίστοιχον χωρίον τής Επιτομής τών Νόμων 25, 32, δπερ είχε προ οφθαλ¬ 

μών ό συντάκτης τών Ελληνικών Νόμων τής Κύπρου 2 έχει : «Περί αναρ- 

γυρίας. Ονκ αν εϊη δίκαιον ή γυνή παντελώς προίκα μή δονσα τώ συνοικήσαντι 

προγαμιαίαν λαβεϊν δωρεάν» 3. 
Έκ τών πηγών τοΰ μετά τήν άλωσιν δικαίου ακριβής διάκρισις μεταξύ 

προγάμου δωρεάς (ύποβόλου) καί θεωρήτρου άπαντα έν τώ Νομικώ τοΰ 
επισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου (1788) 4. Όμοίως καί έν τφ Μολδαβικφ 

Κώδικι (1816-1817)5. 

εγγράφων μνημονεύω τό άκόλουθον, ένθα ό άνήρ παρέχει τή γυναικι «λόγω ύπονόλου 

αυτής νομίσματα οκτώ, λόγω δέ αυτής θεορέθρου τό τρίτον μέρος τής ουσίας μου έξ ών 

νυν εχω καί μέλλω συν αυτή ύποκτεισαι», Τ γ ί η ο Η ε Γ 3, άριθ. ΟΟΧΕ, σ. 324 (έτ. 1196), 

Αμφιβολίας ώς προς τήν ορθότητα τών συμπερασμάτων τοΰ Βταηώΐεοηε έκφράζει ό 
Ο. ρ ε γ γ ά γ ί έν τή άνωτ. σ. 64, σημ. 2 μνημονευθείση μελέτη του, σ. 110 κέξ. Όπωσ- 

δήποτε εκείνο τό όποιον φαίνεται ύποστηρίζων ό ΒΓ3ηάΐ1εοηε, ένθ’ άνωτ., σ. 74, σημ. 1, 

οτι τό βυζαντινόν θεώρητρον (ό ΒΓαηάίΙεοηε παραπέμπει εϊς Άρμενοπούλου 
Έξάβιβλον 4, 13, 1, χωρίον είλημμένον έκ τοΰ Ηύξημένου Προχείρου 7, 28, βλ. άνωτ., 
σ. 63, σημ. 2) οφείλεται εις διείσδυσίν δυτικών αντιλήψεων, είναι άποκρουστέον. 

1. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Τ' (1877), σ. 583. 

2. Περί τοΰ δτι οί Ελληνικοί Νόμοι τής Κύπρου εϊχον ώς πρότυπον τήν Επιτο¬ 

μήν, βλ. τήν έν τώ παρόντι τόμφ τής Έπετηρίδος δημοσίευομένην μελέτην μου, Ό γάμος 
τής ύπεξουσίας κατά τό βυζαντινόν δίκαιον, άνωτ., σ. 42, σημ. 3. 

3. ΖαεΙιαΓί&ε, ΠΟ Κ·, τόμ. VII, σ. 19. 
4. Θεοφίλου, Νομικόν Τ' § 53 (έκδ. Δ. Γκίνη, 1960), σ. 116 κέξ. : «Τό 

υποβολών δέν βεβαιοϋται ευθύς γινομένου τον γάμον, άλλ’ αν ό άνήρ άποθάνη προ τής 

γυναικός, τότε λαμβάνει τήν βεβαίωσιν. Ή παρθένος έχει τό θεώρητρον διά τήν τιμήν 

τής παρθενίας, ή δέ χήρα θεώρητρον ονκ έχει, άλλά τό σνμχρωνηθέν ύπόβολον καί τόν άρρα- 

βώνα. ’Εάν άποθάνη πριν τοΰ άνδρός ή γυνή, ονκ έχει χώραν τό ύπόβολον νά ζητήται, άλ.λά 

τό θεώρητρον δίδεται, άν ήτον παρθένος. Εις δέ τάς δεντεροϋπανδρενθείσας δέν δίδεται καί 

τό θεώρητρον». Πηγή τοΰ χωρίου ή Έξάβιβλος τοΰ Άρμενοπούλου, 4, 13, 2. 3. 4. 

5. Μολδαβικός Κώδιξ § 1669 : «Άντίπροιξ είναι έν ειδικόν συνάλλαγμα, δι ον 

ό άνήρ ή άλλως τις επ’ όνόματι αύτοϋ δίδει εις τήν γυναίκα δωρεάς, έχούσας αναφοράν εις 

τήν προίκα αυτής». § 1678 : «Έάν δοθείσης προικός δέν άντεδόθη άντίπροιξ οντε σννε- 

φοη-ήθη τι περί αυτής, τότε λαμβάνει ή γυνή τήν προίκα καί έν τρίτον μέρος τής ποσότητος 

αυτής από τής περιουσίας τοΰ τελεντήσαντος άνδρός έπί λόγω νποβόλον». § 1683 : «Τά 

δώρα τά διδόμενα εις τήν γυναίκα παρά τοΰ άνδρός ή τών συγγενών αύτοϋ τήν δεντέραν μετά 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 5 
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Ό Ούγγροβλαχικός Κώδιξ (1818), τμήμα Δ’, κεφ. β' § 1 άρκεΐται εις 
τον ακόλουθον γενικώτατον ορισμόν : «ΤΟ,τι έκτος των άοραβώνων προ τον 

γόμον ό άνδρας χαρίση την γυναίκα του, προγαμιαϊον δώρον λέγεται». 

Έν τφ Νομικώ Προχείρω τοϋ Μιχαήλ Φωτεινοπούλου (1765) αποδί¬ 

δεται εν Α', 34 τό δίκαιον τής Νεαρας 20 Δέοντος τοϋ Σοφού, έν σχολίφ 
όμως αυτόθι εϋρηται ό ακόλουθος ιδιόρρυθμος όρισμός τής προγάμου ■ 
δωρεάς : «Σχόλιον. Υπόβολον λέγεται ή προγαμιαία, δωρεά εκείνη όπου δοθη 
εις την γυναίκα παρά τοϋ άνδρός αυτής εις τον νυμφικόν θάλαμον» \ 

Έν τή αμέσως επομένη παραγράφω τοϋ Νομικού Προχείρου (Α’, 

35) λέγονται τά ακόλουθα : «(έκ συνήθειας). Οταν τό έν πρόσωπον τοϋ 

ανδρογύνου άποθάνη άτεκνον, τά θεώρητρα νά μερίζονται επίσης, λαμβά- 

νοντό ζών πρόσωπον τά ή μίση και οί κληρονόμοι τοϋ άποθανόντος τά άλλα 

ημιση». Ως έκ τής διδόμενης λύσεως, προκύπτει, ενταύθα ό όρος θεώ¬ 

ρητρα δέν έχει την ήν έν τω βυζαντινοί δικαίω ειδικήν σημασίαν. "Αλλωστε 
έν τή παραγράφφ ταύτη εϋρηται τό έξής σχόλιον: «Σχόλιον. Θεώρητρα 

λέγονται έκεϊνα όπου έν τω καιρώ τοϋ γάμον χαρίζονσιν εις τους νεόνυμφους 
οί συγγενείς και φίλοι» 2. 

τον γάμον ημέραν διά την τιμήν τής παρθενίας λέγονται: άνακαλυπτήρια, προσφθεγκτήρια, 

όπτήρια καί κοινότερον θεώρητρα καί άνήκουσιν εις αυτήν κατά δεσποτείαν τελείαν». Ση- 

μειωτέον δτι ήδη τό Νομικόν Συνταγμάτων τοϋ Ύψηλάντου (1780) έδιδεν έν XXI, γ' 
τον ακόλουθον ορισμόν : «Θεώρητρα δέ λέγονται τά δοθέντα εις αυτήν (τήν γυναίκα) 

παρά τον άνδρός αυτής κατά τήν δευτέραν ημέραν τον γάμου» (έκδ. Π. Ζ έ π ο υ έν 
Πραγματείαις τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. Δ', άριθ. 2, 1936, σ. 192). Ή κατά τήν δια- 

τύπωσιν του χωρίου τούτου τοϋ Νομικοϋ Συνταγματίου καί τής § 1683 τοϋ Μολδαβικοϋ 
Κωδικός χρησιμοποίησις άρχαιοτέροον έλληνικών πηγών είναι προφανής. Βλ. Ή σ ύ- 

χ ι ο ν, « Ανακαλυπτήριον ότε τήν νύμφην πρώτον έξάγονσι τή τρίτη ημέρα», Σ ο υ ΐ δ α ν 
(έκδ. Β ε Β λ 6 γ), «Άνακαλυπτήρια : δώρα διδόμενα ταϊς νύμφαις παρά τε τον άνδρός 

καί των οικείων καί φίλων, όταν τό πρώτον ανακαλύπτονται άνδράσιν όραθήναι. ’Έστι δέ 

ταϋτα καί έπαύλαια», Πολυδεύκους, Όνομαστικόν (έκδ. Β ε Ιτ λ ε γ) Γ, 36 : «Τά 

δέ παρά τον άνδρός διδόμενα έδνα καί όπτήρια καί άνακαλυπτήρια· ού γάρ μόνον ή ημέρα 

εν ή εκκολάπτει τήν νύμφην οί’τω καλοίτ' αν, άλλα καί τά έπ αυτή δώρα. Τά δέ άνακα¬ 

λυπτήρια καί προσφθεγκτήρια έκάλουν. Καί διαπαρΟένια δέ δώρα τά υπέρ τον τήν παρθε¬ 

νίαν άφελέσθαι ώνόμασεν "Λμφις ό κωμικός», 'Αρποκρατίων, (έκδ. Β ε Ε Έ ε γ 
1833, σ. 17) : <όΑνακαλυπτήρια, δώρα διδόμενα ταϊς νύμφαις παρά τε τον άνδρός καί των 

οικείων καί φίλων, όταν τό πρώτον άποκαλάπτωνται ώστε όραθήναι τοϊς άνδράσι. Καλεί¬ 

ται δέ αυτά καί έπαύλαια. Ταϋτα δ’ είσί τά παρ' ήμϊν θεώρετρα». 

1. Εκδοσις Π. Ζέπου έν Άρχείφ Ίδιωτικοϋ Δικαίου, τόμ. ΙΖ’ (1954- 1959) 
σ. 88 κέξ. 

2. Άπόφασις τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, έτ. 1733, όρίζει: «καί τά 
θεώρητρα τά μέν ή μίση ύπάρχονσι τοϋ άνδρός, τά δέ λοιπά ή μίση τής γνναικός. ..», 

παρά Μ. Θ ε ο τ ο κ α, Νομολογία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου (3897), σ. 493 = 

Μ. Γεδεών Κάνονικαί Διατάξεις, τόμ. 1 (1888), σ. 153. Καί ένταϋθα ό όρος θεώρη¬ 

τρα δέν δύναται νά έχη τήν ήν έν τω βυζαντινοί δικαίφ ειδικήν σημασίαν. Διότι τό βυζαν- 
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3. Έν στ. 27 κέξ. τής μελέτης εκτίθεται ότι συνεστώτος τοϋ γάμου ή 
γυνή λαμβάνει τούς καρπούς και τούς τόκους τής προγάμου δωρεάς ή θεω- 

ρήτρου κατά τήν μελέτην. Ή έννοια τοϋ «καί δίδωσιν αυτό έπι τόκοις» 

είναι προφανώς ότι οσάκις ώς πρόγαμος δωρεά (θεώρητρον) συνεστήθη 
χρηματική ποσότης ό άνήρ όφείλει νά καταβάλη προς τήν γυναίκα τόκους. 

Αί λύσεις αύται είναι αντίθετοι προς τό βυζαντινόρρωμαϊκόν δίκαιον, καθ’ ό 
κύριος καί διαχειριστής τής προγάμου δωρεάς είναι συνεστώτος τοϋ γάμου 
ό άνήρ, άπολαύων οΰτος τών καρπών αύτής }. Έκ τοϋ ότι ό άνήρ παρέχει 
τόκους τή γυναικί, οσάκις άντικείμενον τοϋ θεωρήτρου είναι χρηματική 
ποσότης, ακολουθεί ότι τοϋτο παρέμενε συνεστώτος τοϋ γάμου εις χεΐρας 
τοϋ άνδρός, διότι θά ήτο παράλογον νά δεχθώμεν ότι ώφείλοντο τόκοι 
καί έν τή περιπτώσει καθ’ ήν ή ποσότης αϋτη είχε δοθη εις χεΐρας τής 

γυναικός. 

4. Έν τή μελέτη τονίζεται ότι ό άνήρ δέν λαμβάνει πρόγαμον δωρεάν 
έκ μέρους τής γυναικός, στ. 40 κέξ. : «Ή γυνή δέ προς τον άνδρα ονδαμώς 

γράφει το, εί μήπου φιλότιμουμενοί τινες γράψουσι τω άνδρί γαμβριτό- 

κιον ώς χάρισμα καί λαμβάνει αυτό παραυτίκα». Καθόσον γνωρίζω, ή λέξις 
γαμβριτόκιον μόνον έν τή μελέτη ταύτη άπαντά άντ’ αύτής καί υπό τήν 
αύτήν άκριβώς σημασίαν άπαντα εις πηγάς τοϋ βυζαντινού καί μεταβυζαν¬ 

τινού δικαίου ή λέξις γαμβρίκιον, δηλοϋσα γαμικήν παροχήν τών συγγενών 

τής γυναικός προς τον άνδρα 2. 

τινόν θεώρητρον ήτο γαμική παροχή προς τήν παρθένον νυμφευομένην έκ μέρους τοϋ 
άνδρός, ής παροχής ή γυνή καθίστατο άμετακλήτως κυρία. Έκ τής διδομένης λύσεως, 
καθ’ ήν τά ήμίση τών θεωρήτρων άνήκουσι τώ άνδρί καί τά ήμίση τή γυναικί προκύπτει 
δτι καί έν τή Πατριαρχική ταύτη άποφάσει ή έννοια τοϋ όρου θεώρητρα είναι ή αύτή 
προς τήν εν τφ παρατεθέντι σχολίου τοϋ Νομικοϋ Προχείρου τοϋ Φοπεινοπούλου, ήτοι 
πρόκειται περί παροχών πρός άμφοτέρους τούς συζύγους ύπό τρίτων (συγγενών καί φίλων). 

1. Πρβλ. Α. Μομφερράτου, Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς (1884), 

σ. 173. 
2. Δ η μητριός Χωματιανός, έκδ. Ρ ί ί γ 3, Αηδίοοίε 830Γ3 εί εΐαεδίοβ, 

τόμ. VI (1891), στ, 225 : «. . .τήν γενομένην παρά τοϋ πενθερον τοϋ Κρατεροΰ πρός τον 

αντόΐ’ Κοατεοόν δωρεάν, ήν ή πεδινά λ.αλονσα γλ.ώοσα γαμβρίκιον ονομάζει...», τυπι¬ 

κόν βυζαντινού προικοσυμφώνου έκδοθέν ύπό Ο. Ρ ε γ γ 3 γ ϊ, Ροηηιιΐ3Γί ηοίππίΐ ίηε- 

δΐίΐ άεΙΓείέ Νζαηίΐηα, νϋν έν δεπίίΐ §ίυπδίεί, τόμ. 1 (1953), σ. 340, ένθα οί γονείς τής 
μελλονύμφου ύπισχνοΰνταί όπως δώσωσι τφ γαμβρφ «χάριν γαμβρίκιον αύτοΰ, έν πρώτοις 

μέν τήν ευχήν ημών, έπειτα δέ καί εϊ τι ό θεός έδωρήσατο ήμϊν, ήγονν τάδε καί τάδε». Διά 
τό βυζαντινόν δίκαιον πρβλ. Γ. Πετροπούλου, Ιστορία καί Εισηγήσεις τοϋ Ρω¬ 

μαϊκού δικαίου9, τόμ. 2 (1963), σ. 1231, σημ. 46 ίη Γ., καί τό αύτόθι μνημονευόμενον προι- 

κοσύμφωνον έκ Καρπάθου, ένθα ό πενθερός δίδει εις τόν γαμβρόν γαμπρίκιον, όπερ 
κατά τόν έκδότην τοϋ προικοσυμφώνου Έμμ. I. Καρπάθιον αποτελεί πρόγαμον 
δωρεάν διδόμενη ν έν Καρπάθφ ύπό τοϋ πενθεροϋ ή τής πενθεράς πρός τόν γαμβρόν, 

όταν θεωρήται άνωτέρας κοινωνικής ύποστάσεως. 



68 Νικολάου Π. Μάτση 

5. Εν συνεχεία (στ. 45 - 46) εκτίθεται δτι έν ελλείψει ρητής συμφωνίας 
ή γυνή μετά τον θάνατον του όνδρός λαμβάνει άπό τής περιουσίας αύτοϋ 
«απαραιτητως θεοιρητρον όσον τής προικός αυτής τό τέταρτον μέρος 

είναι γινώσκεται». 'Ως γνωστόν, έν τφ βυζαντινφ δικαίω άνεπτύχθη έθιμι- 

κώς ό κανών δτι έν ελλείψει ρητής συμφωνίας ή προγαμιαία δωρεά έλογί- 

ζετο σιωπή ρώς συνισταμένη και άνήρχετο κατά ποσόν άρχικώς μεν εις 
τό ήμισυ βραδύτερον δέ εις τό τρίτον τής προικός λ Την έν τή μελέτη 
καθιερουμένην αναλογίαν (74 τής προικός) έν ούδεμιδ βυζαντινή πηγή 
άπαντώμεν2. Καί είναι μέν αληθές δτι ή αναλογία του 1/3 τής προικός 
δεν είναι άγνωστος εις τον συντάκτην τής μελέτης, ώς τούτο προκύπτει 
έκ των έν στ. 70-71 λεγομένων, πλήν τήν αύτόθι ύπόσχεσίν του δπως δια- 

πραγματευθή περί του «πότε τέταρτον κερδαίνει και πότε τρίτον κατά τήν 

τον αοίδιμον βασιλεως Παλαιολόγον Νεαράν» δεν βλέπομεν πραγματο- 
ποιουμένην. 

6. Τά έν στ. 46 - 51 άφορώσιν εις τήν τύχην τής προγάμου δωρεάς μετά 
τήν λύσιν του γάμου. Ή μόνη διαλαμβανομένη περίπτωσις είναι ή τής λύ- 

σεως του γάμου θανάτω του άνδρός, δτε και ή γυνή λαμβάνει τήν πρόγαμον 
δωρεάν είτε υπάρχουσι τέκνα έκ του γάμου είτε μή, είτε έμμείνη τή χηρεία 
εϊτε συνάψη νέον γάμον. Τότε μόνον έκπίπτει ή γυνή τής προγάμου δωρεάς, 

δταν συνάψη νέον γάμον προ τής παρόδου του πένθιμου ένιαυτού. Προς 
ύποστήριξιν των λύσεων τούτων γίνεται έπίκλησις τού χωρίου 19, 6 τής 
Επαναγωγής («τον Τ' κεφαλαίου του ιθ' τίτλον του βιβλίου των βασιλικών 

διατάξεων») ούτινος χωρίου παρατίθενται καί αποσπάσματα. 

Έν άμέσφ συναφεία προς ταϋτα έπιχειρειται ό συνδυασμός του χωρίου 
τής Επαναγωγής 19, 7 (παρατιθέμενου έν στ. 76- 84):{ προς τήν διάταξιν 
τής Νεαράς Τουστ. 2, κεφ. 1 (παρατιθεμένης έν στ. 86-91)4. 

1. Τό ι/2 της προικός έν τή περί προγάμου δωρεάς πραγματείςι τού Εόσταθίου τοΰ 
Ρωμαίου, δημοσιευόμενη ύπό Ζ ά ο 1ι α γ ϊ 3. ε, Οεδοίιΐοίηε 3(1892), σ. 96, σημ. 254, τό 1 /3 

τής προικός έν τή Μικρά Συνάψει, Υ, 4. Βλ. ίδίςι Γ. Μαριδάκη, Τό αστικόν δίκαιον 
έν ταίς Νεαραΐς τών βυζαντινών Αότοκρατόρων (1922), σ. 124 κέξ. Τήν άναλογίαν τοΰ 1 /3 

τής προικός έφαρμόζει καί ή κατά τούς ύστερους βυζαντινούς χρόνους νομολογία τοΰ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πρβλ. Ν. Π. Μ ά τ σ η, Τό οικογενειακόν δίκαιον 
κατά τήν νομολογίαν τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τών έτών 1315 - 1401 (1962) 
σ. 141 κέξ. .’ 

2. Διά τό κυρίως θεώρητρον, όπερ έν έλλείψει ρητής συμφωνίας άνήρχετο εις τό 
1 /ΐ2 τής προικός βλ. άνωτ., σ. 63 καί σημ. 4 αύτόθι. 

3. Τό χωρίον τούτο τής Επαναγωγής 19, 7 παρατίθενται έν τή μελέτη ώς ζ' κεφά- 

λαιον τής κβ' Νεαρας. Τήν έξήγησιν τού πράγματος θέλομεν δώσει κατωτέρω, σ. 70. 

4. Ώς θέλομεν έκθέσει κατωτ., σ. 70, σημ. 1, τό χωρίον τούτο τής Νεαρας 2, 

κεφ. 1 δεν έλήφθη ύπό τού συντάκτου τής μελέτης αμέσως έκ τής Νεαρας, αλλά μέσω τής 
Επαναγωγής 19, 13. 
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Κατά τήν Νεαράν 2, κεφ. 1 ή εις νέον γάμον έρχομένη γυνή εκπίπτει 
τής κυριότητος τών έκ τής προγάμου δωρεάς κερδών ύπέρ τών έκ του προ- 

τέρου γάμου τέκνων, διατηρούσα τήν επικαρπίαν. Κατά τήν Επαναγωγήν 
19, 7 ή γυνή διατηρεί έν τή περιπτώσει ταύτη τό ήμισυ τής προγάμου δωρεάς, 

έκπίπτουσα τής κυριότητος τοΰ ετέρου ήμίσεος ύπέρ τών έκ τοΰ προτέρου 
γάμου τέκνων. Είναι φανερόν δτι οί ορισμοί ούτοι εΰρηνται εις άντίθεσιν 
έν τούτοις ό συντάκτης τής μελέτης επιχειρεί δπως συμβιβάση τούτους 

ώς φαινομενικώς αντιθέτους. 
Ή έξήγησις τοΰ διατί ό συντάκτης τής μελέτης θεωρεί τό χωρίον τής 

Επαναγωγής 19, 7 ώς κεφάλαιον 7 τής Νεαράς 22 ώς καί τό πώς προήλθεν 
εις άπόπειραν συμβιβασμού τοΰ χωρίου τούτου προς τήν Νεαράν 2 κεφ. 1 

(= Επαναγωγή 19, 13) εύρίσκεται, ώς νομίζομεν, εις τό δτι ό συντάκτης 
τής μελέτης εϊχεν υπ’ δψιν τήν Επαναγωγήν καί τά εις αυτήν σχόλια. Προς 
τον σκοπόν δπως καταστή εμφανής ή έν τφ σημείω τούτω τής μελέτης 
έξάρτησις αυτής άπό τών σχολίων τής Επαναγωγής, κρίνω σκόπιμον δπως 

άντιπαραθέσω τά σχετικά κείμενα : 

Μελέτη, στ. 93 κέξ. Σχόλιον ί εις Επαναγωγήν 19, 13 

(έκδ. Ζ ε ο Η α γ ί α ο, σ. 130) 

Ταϋτα τά δυο κεφάλαια τής τε Τούτο τό κεφάλαιόν έστι μέν τής 
κβ' Νεαράς καί τής β' ώσανεί φαί- β' νεαράς αντοις ρήμασιν έκτεθει- 

νονται άλλήλοις έναντιονμενα... Ισθι μενον, το δε αντο κεϊται κατα την 
γονν, ώς εκεί μέν περί εκ- κβ' νεαράν πλατύτερόν τε καί άκρι- 

π ο ιή σε ώς έ στ ιν ό λόγος, βέστερον, οϋ τήν αληθή διάνοιαν έν 
οϊον εί βονληθή ή γυνή δωρήσασθαί τφ σχολίω παρατεθεϊσαν εστιν εν- 

τι πρόζ τινα άπό τον θεωρήτρου αυτής ρεϊν, εν φ περί εκποιησεως λεγεται. 
μετά τον δεύτερον γάμον, ονκ έχει Καί τούτο δε τω ζ κεφ. κατα μεν 
άδειαν δωρήσασθαι ή διαπράσαι πλέον, τό πόσης έκπίπτειν τής προγάμου 

εί μή τό ήμισυ, τό δέ έτερόν ήμισυ δωρεάς τής δεσποτείας δοκεϊ δια- 

κληρονομονσιν οί παϊδες, ενταύθα δέ φέρεσθαι. 5Εκείνο γαρ το ήμισυ αυτή 
περί δεσποτείας καί χρήσεοις ο λόγος τή γυναικι διδωσι. Λ υναται δ έ 
έστίν, δτι ή μέν μήτηρ κατέχει αυτό συνάδειν αν τ ώ ε π ι τ α ϊ ς 
κατά χρήσιν παρ’ δλην αυτής τήν (τον) ε τ ε ρ ο υ ημισεος ε κ- 

ζωήν, μετά δέ τελευτήν κληρονόμον- π ο ιήσεσ ιν προς τήν εντεύθεν 
σιν αυτό οί έκ τον προτέρου άνδρός άναλογίαν καί έκεϊ τών έκποιονμέ- 

παϊδες καθώς καί τήν άλλην άπασαν νων εϊτε άνδρών τάς προίκας είτε 
πατρικήν αυτών ύπόστασιν. . . γυναικών τάς προγάμου δωρεάς, ών 

ούκ έχονσι τήν δεσποτείαν κατονιζό¬ 

μενων. 
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Εν αρχή τοΟ σχολίου τούτου της Επαναγωγής λέγεται δτι τοΰτο τό 
κεφάλαιον (δηλ. τό χωρίον 19,13 τής Επαναγωγής, ύφ’ δ φέρεται τό σχόλιον) 

εχει ληφθή έκ τής β' Νεαρας \ έν συνεχείς δέ δτι τό κεφάλαιον τούτο (Επα¬ 

ναγωγή 19, 13) «τω ζ κεφ. κατά μέν τό πάσης εκπίπτειν τής προγάμου δω¬ 

ρεάς τής δεσποτείας δοκεϊ διαφέρεσθαι». Λέγων «ζ' κεφάλαιον» δ σχολια¬ 

στής εννοεί τό χωρίον 19, 7 τής Επαναγωγής προς δ «δοκεϊ διαφέρεσθαι» τό 
χωρίον τής Επαναγωγής 19, 13. Άλλ’ ό συντάκτης τής μελέτης, ΐδών έν τω 
σχολίω τούτη) μνημονεύομενον τό ζ' κεφάλαιον, προηγουμένως δέ νά γίνηται 
μνεία τής κβ' Νεαρας, ύπέλαβεν δτι τό χωρίον 19, 7 τής Επαναγωγής έλή- 

φθη εκ τής Νεαρας 22 κεφ. 7, όθεν παραθέτει τούτο έν στ. 76 - 84 προτάσ- 

σων . «Το μέν ουν ζ κεφαλαιον τής κβ' Νεαρας οντω φησίν». 

Αλλ ασχέτως τής παραδρομής ταύτης, ό τουλάχιστον ασαφής καί 
συγκεχυμένος τρόπος, καθ’ όν ό συντάκτης τής μελέτης αποδίδει τά υπό τού 
σχολιαστοϋ τής Επαναγωγής λεγάμενα, άποδεικνύει δτι οϋτος δεν άντε- 
λήφθη την έννοιαν τού σχολίου *. 

7. Τά έν συνεχεία (στ. 105- 110) λεγάμενα δτι ή μήτηρ έρχομένη εις 
δεύτερον γάμον κληρονομείται υπό τών τέκνων άμφοτέρων των γόμων 
καί ότι τά τέκνα έκατέρου γάμου κληρονομοϋσιν ιδιαιτέρως την πατρικήν 
αυτών περιουσίαν, είναι γνωστοί κανόνες τού βυζαντινορρωμαϊκοϋ δικαίου 
καί δεν χρήζουσιν ιδιαιτέρας άναπτύξεως1 2 3. "Αξιόν δμως σημειώσεως είναι 
τό έν στ. 112 κέξ. λεγόμενον δτι έάν ή γυνή δεν άποκτήση έκ του β' γάμου 

1. Εκ της παρατηρήσεως ταύτης του σχολιαστοϋ όρμώμενος ό συντάκτης της 
μελέτης έπέγραψε τό χωρίον : «κεφάλαιον τής β' Νεαρας» (στ. 85 κέξ.). 

2. Ή έννοια τοϋ σχολίου τούτου τής Επαναγωγής είναι ή ακόλουθος. Κατά τό 
ιουστινιανειον δίκαιον ή δευτερογαμοϋσα γυνή έξέπιπτε τής κυριότητος των γαμικών 
κερδών υπέρ των τέκνων διατηροϋσα την έπικαρπίαν, Νεαρά 2, κεφ. 1, Νεαρό 22 κεφ 23 

Καθ' έτέραν διάταξιν τής Νεαρας 2, κεφ. 2 (βλ. και Νεαρόν 22, κεφ. 26) άποθανόντοί τ'ινός 
εκ τών τέκνων ή κυριότης τών γαμικών κερδών δεν μεθίστατο άναγκαίως εις τούς κληρο¬ 

νόμους αύτοϋ, άν μή ήσαν κατιόντες, άλλ’ ή μήτηρ έλάμβανεν έκ τών γαμικών κερδών 
οσον εξησφαλίζετο υπέρ αυτής έν τφ γαμηλίιρ συμβολαίφ διά τήν περίπτιοσιν τής άνευ 
τέκνων λύσεως τοϋ γάμου. Κατ’ ακολουθίαν τούτου καί αύταί αί έκποιήσεις τών γαμικών 
κερδών υπό τής δευτερογαμησάσης μητρός, έφ’ όσον αΰτη διά τοϋ θανάτου τών τέκνων 
απεκτα μέρος τι τής άπολεσθείσης κυριότητος, ήσαν έν τώ μέτρφ τούτφ ισχυραί. Περί τών 
διατάξεων τούτων τών Νεαρών 2, κεφ. 2 καί 22, κεφ. 26 βλ. \ν ί η ά 5 ο ΙιΥί ό - Π ο λ υ- 

γένους, Οικογενειακόν δίκαιον (1925), § 511, σημ. 5 (σ. 130). Έν όψει τών διατάξεων 
τούτων (έν τη Επαναγωγή 19,13 τό χωρίον τής Νεαρας 2, κεφ. 2 εΰρηται ήνωμένον μετά 
του κεφ. 1 της Νεαρας 2) ό όξύνους σχολιαστής τής Επαναγωγής λέγει δτι ώς προς τό 
ήμισυ τής προγαμιαίας δωρεάς, τό κατά τήν Επαναγωγήν 19, 7 άφαιρού- 
μενον έκ τής κυριότητος τής δευτερογαμησάσης μητρός, έχουσιν εφαρμογήν αί διατάξεις 
του ιουστινιάνειου δικαίου (ίσχυροποίησις τών εκποιήσεων έν περιπτώσει θανάτου τίνος 
έκ τών τέκνων). 

3. Πρβλ. Νεαράν Ίουστ. 22, κεφ. 29 πρ, 

τέκνα, ό άνήρ άποκερδαίνει έκ τής περιουσίας αυτής «μέρος τι, όπερ οι 

νόμοι διακρινοϋσι τω άνδρι χαριζόμενοι διά τινα δήθεν πολυχρόνιον στορ¬ 

γήν προς τήν γυναίκα ή τών κτημάτο)ν αυτής δι επιμέλειας επι το βελτιον 

έπίδοσιν». 
Τό δικαίωμα τούτο τού άνδρός δέν φαίνεται νά έχη σχέσιν προς τό 

κληρονομικόν δικαίωμα τού άπορου χήρου, περί ού κατωτέρω. Τό δικαίωμα 
τούτο συνάπτεται κατά περίεργον τρόπον προς τον σύζυγον τής εις δεύτε¬ 

ρον γάμον ερχόμενης γυναικός λ 
8. Εις τό ύπόλοιπον μέχρι τοϋ τέλους τμήμα τής μελέτης ό συντάκτης 

αυτής δέν άσχολεΐται πλέον μέ θέματα προγάμου δωρεάς, αλλά μέ ζητήματα 
επιτροπείας καί έξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος τών συζύγων. 

Έν στ. 116 κέξ. εκτίθεται ό σύμφωνος προς τό βυζαντινόρρωμαϊκόν 
δίκαιον κανών ότι ή μήτηρ έρχομένη εις νέον γάμον έκπίπτειτής επιτροπείας 
τών τέκνων της. Αξιοσημείωτος όμως είναι ή έν τή μελέτη άπαντώσα άγνω¬ 

στος έν τφ βυζαντινόρρωμαϊκφ δικαίφ αρχή ότι ή μήτηρ δύναται παρά τήν 
δευτερογαμίαν της νά διατηρηθή εις τήν επιτροπείαν έάν άπεδείχθη φιλό- 

παις. Έν τοιαύτη περιπτώσει επιτηρείται ύπό πάντων τών προς πατρός συγ¬ 

γενών τών τέκνων, εκπίπτει δέ τής έπιτροπείας, έάν δειχθή έπιλήσμων τών 

καθηκόντων της. 
Ή ρύθμισις αΰτη, καθ’ ήν ή δευτερόγαμος μήτηρ δύναται νά διατηρηθή 

εις τήν επιτροπείαν τών τέκνων της, φαίνεται άντιφάσκουσα προς τό έν 
στ. 147 κέξ. λεγόμενον : «Ζητψέον δέ τίνι τρόπο) ό μέν άνήρ δεύτερο- 

γαμών τών ιδίων παίδων επιτροπεύει, ή δ έ γυνή ο ύ δ α μ ώ ς». Εν 
τούτοις καί ή λεκτική διατύπωσις τοϋ σχετικού τμήματος (στ. 121 κέξ. : 

«Ει δέ πολλΑκις ώς φιλόπαιδα τήν γυναίκα βλέποντες έάσουσι τους 

ορφανούς νπ αυτής έπιτροπενεσθαι, δεϊ πάντας τούς εκ πατρός συγγενείς 

αυτών επιτηρεϊν αυτήν») καί ό όλος ειρμός τοϋ σχετικού χωρίου (στ. 116 - 

130) καθιστώσι λίαν πιθανόν ότι τά αυτόθι εκτιθέμενα άφορώσι τήν εις 
νέον γάμον έρχομένην γυναίκα, ήτις κατά τά λεχθέντα δύναται νά δίατη- 

ρηθή εις τήν έπιτροπείαν τών έκ τού πρώτου γάμου τέκνων της λ 

1. Ώς γνωστόν, έν τφ μεταβυζαντινφ δικαίφ άνεπτύχθη ό θεσμός τοϋ παλληκαριά- 

τικου ή άγριλικίου ώς γαμικήζ παροχής τής εις νέον γάμον έρχομένης χήρας προς τον 
σύζυγον αυτής. Περί τοϋ θεσμοϋ. τούτου βλ. τελευταϊον Π. Ζ έ π ο ν, Παλληκαριά- 

τικον ή άγριλίκιον, έν Πελοποννησιακοΐς, τόμ. Ε' (1962), σ. 322 κέξ. Αλλ“ ώς νομί- 

ζομεν παραλληλισμός τών έν τή μελέτη έκτιθεμένων προς τόν θεσμόν τοϋ παλληκαριάτικου 

δέν είναι έπιτρεπτός. 
2. Όμοίαν λύσιν καθιέρωσε καί έν τφ νεωτέρφ παρ’ ήμΐν δικαίφ ό νόμος ΧΠΘ/' 

1861 άρθρον 15 : «Μήτηρ έλθοΰσα εις νέον γάμον καί αύτοδχκαίως παύσασα τής έπιτρο¬ 

πείας, κατά τά έν τφ άρθρφ 13 ώρισμένα, δύναται νά διορισθή ύπό τοϋ δικαστηρίου έπί- 

τροπος...», έχων όμως ώς πρότυπον σχετικός διατάξεις τοϋ Γαλλικού Άστικοΰ Κωδικός, 

άρθρα 395, 399. Όμοια λύσις καί έν τφ Άστικφ.ήμών Κώδικι άρθρον 1595. 
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9·^ Εν στ· 131 “ 134 αποδίδονται οί γνωστοί κανόνες του βυζαντινορρω- 

μαικου δικαίου ότι ό άνήρ δεν ύποχρεοϋται εις φύλαξιν πένθιμου ένιαυτοϋ 1 

και ότι δευτερογαμών δεν εκπίπτει τής χρήσεως των μητρώων πραγμάτων 
των παιδων * οϋτε τής των αύτών επιτροπεύει. Ή φράσις αυτή είναι προδή- 

«V ' 1 Βλ 0)8 3’ 2’ 9 =Βασιλ· 21 ’ 2> 9 : <<0 άνήρ °ν πενθεί την γαμέτην...».— 
Υπο τοΟ Π; Καλλιγα, Οικογενειακόν δίκαιον (1881), § 30, σ. 44 ύπεστηρίχθη ότι ή 
Εκλογή των Ισαυρων 2, 11 καθιέρωσε και διά τον άνδρα ύποχρέωσιν τηρήσεως πενθί- 

μου ενι,αυτοΟ^ αντίθετος Κ. Π ο λ υ γέ ν η ς έν τφ Οικογενειακή Δικαίφ τού νη η ά- 

5 (1925), σ. 134, σημ. ]. Αξιοσημείωτου πάντως είναι ότι οί Ελληνικοί Νόμοι 
της Κυπρου, ΙΑ , λε ορίζουν .ότι ή τιμή τον πένθιμου καιρού, ώς άνωθεν εϊοηται 

υπάρχει χρονιάιος καιρός, και ώς διά την σύγχυσα· τής γονής μήνας θ', διά δέ την τιμήν τής 

συζυγίας χρόνος σώος καί πλέον διά τούτο παρατηρούνται ταντα διά 

την των ανθρώπων (= άνδρών) των γνναιχ&ν ομοίως», παρά 
Κ. Σαθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. <Γ' (1877), σ. 585. 

. . 2· Βλ; ^ 6’ 60’ 4’ Νεαράν ’Ιουστ· 22, κεφ. 34. Οί Ίσαυροι όμως έκαινοτόμησαν 
όρισαντες εν τή Εκλογή 2, 6 καί 2, 10 ότι μετά τήν ένηλικίωσιν των τέκνων ό δευτερό- 

γαμος πατήρ οφείλει νά άποδώση αύτοΐς τήν ύπ’ αύτοϋ κατεχομένην μητρφαν περιουσίαν. 

ερει ό η εκπτωσις αυτή τοϋ δευτερογάμου πατρός σαφή τόν χαρακτήρα ποινής δευτερο- 

γαμιας, δεδομένου τοΰ ότι κατά τήν αύτήν Εκλογήν 2, 6 ό μή δευτερογαμών πατήρ καθί¬ 

στατο εγκατοχος της μητρικής περιουσίας των τέκνων, έν ή δέ περιπτώσει ήθελεν ύπανα- 

χωρηση εκ τής μετά τών τέκνων κοινωνίας άνευ δευτερογαμίας, ύποχρεοϋται καί τότε εις 
«οδοσιν αύτοΐς τής μητρ,κής περιουσίας, λαμβάνει δμως κατά κορώτητα μοίραν παιδός 
εξ αυτής, Έκλ. 2, 7. * 

Εκ τών μεταγενεστέρων πηγών άξιον σημειώσεως είναι ότι οί Ελληνικοί Νόμοι 
της Κυπρου Ι', κδ' καθιεροϋσι διά τόν δευτερογαμοϋντα άνδρα τήν ύποχρέωσιν όπως 
παραδωση τήν προίκα τής μητρός εϊς έπίτροπον, όστίς διαχειρίζεται ταύτην μέχρι τής 
ενηλικιωσεως αύτών. Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. ς" (1877), σ 582 * 

Αν6^ποζ (“ άνήρ) ή γυναίκα έχονσα εκ τον πρώτον γόμου παϊδας καί βονλενθή νά 
επαρη δεύτερον συνοικέσιον, χρειαστεί πριν νά όρμαστή τό δεύτερον νά πάρη τήν προίκα, 

ηνελαβεν να την δωση εις έπίτροπον νά φυλάγεται μέχρι ς όταν νά γένουνται τά παιδιά 

ταυ νομού να επάρουν τήν προίκα τής μητρός αύτών...». Τό άντίστοίχον χωρίον τή^ 

Επίτομης 25, 28 ομιλεΐ περί συναφούς ύποχρεώσεως τής δευτερογαμούσης μητρός (περί 
του οτι οι Ελληνικοί Νόμοι^ τής Κύπρου έγράφησαν μέ πρότυπον τήν Επιτομήν βλ. 

ανωτ., σ. 65, σημ. 2), όπερ οι Έλλην. Νόμοι τής Κύπρου έκτείνουσι καί έπί δευτερο- 

γαμου πατρός. Πρβλ. καί τόν έν τοίς Έλλην. Νόμοις τής Κύπρου τίτλ. Θ' τύπον διαδι¬ 
κασίας, παρά Κ. Σ ά θ <?, ένθ’ άνωτ., σ. 571 κέξ. 

. ΤήΥ έκπΓωσίν το° δευτερογάμου πατρός από τής έπικαρπίας τής μητρικής περιουσίας 
των τέκνων φαίνεται εκ πρώτης όψεως καθιεροΰσα καί ή Μικρά Σύνοψις Τ, 26 : «Τελεν- 

τησαντος τον άνδρός και τής γυναίκας εις γόμους ερχόμενης δευτέρους δννανται οί έκ τον 

προτερον, ανδρος παιδες ευθύς των πατρικών αυτών πραγμάτων κύριοι γίνεσθαι καί τήν 

μητέρα απο τούτων εκβάλλειν ωσαύτως καί επί τον άνδρός». Έν τούτοις 
το πόρισμα τοϋτο είναι ώς προς τήν Μικράν Σύνοψιν ίκανώς αμφίβολον ή έννοια του 
χωρίου τουτου είναι μάλλον ότι ό πατήρ δευτερογαμών έκπίπτει τής κυριότητος τών γα- 

μικων κερδών ύπέρ τών τέκνων, ώς ώριζε καί τό ιουστινιάνειον δίκαιον. Διότι έν τή αυτή 
Μειζονι Συνοψει Π, 115 ορίζεται σαφώς : «ΟΙ πατέρες και εις δευτέρους γόμους έρχόμε- 
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λως έφθαρμένη, πάντως ή έννοια είναι ότι ό πατήρ ερχόμενος εις νέον γάμον 
δεν εκπίπτει τής τών παιδων επιτροπείας. Διότι καί έν στ. 147 - 148 λέγεται : 

«Ζητητέον δέ τίνι τρόπω δ μέν άνήρ δευτερογαμών τών Ιδίων παιδων επι¬ 

τροπεύει, ή δέ γυνή ονδαμοος». 

Καί έν τφ σημείω τούτφ τής μελέτης ή υπό του συντάκτου αυτής χρησι- 

μοποίησις τών σχολίων τής Επαναγωγής είναι έμφανής, ώς δείκνυται έκ 

τής ακολούθου άντιπαραθέσεως : 

Μελέτη, στ. 131 κέξ. Σχόλιον ο εις Επαναγωγήν 19, 9 

(έκδ. ΖαοήαΗαε, σ. 128) 

Χοή μέν γινώσκειν ότι ό μέν άνήρ "Εχει δέ και ταντα πλέον τής γυ- 

τοϋτο πλέον έχει τής γνναικός οτι ναικός δ άνήρ τό μήτε δευτερογαμών 
οϋτε τόν πένθιμον παραφνλάττει ένι- παραφυλάττειν πένθιμον ενιαυτόν αλ- 

αυτόν, άλλ’ δτε βούλεται δεντέρα λά και τών παιδων έπιτροπεύειν 

σννάπτεται γυναικϊ οϋτε τής τών και τήν χρήσιν έχειν μέχρι περίεστι 

αύτών έπιτροπεύει καί τών μητρώων τών μητρώων αυτών πραγμάτων, 

πραγμάτων τήν χρήσιν έχει μέχρι ον μόνον εϊ καΐτδευτέρονς, άλλα και 

περίεστιν. 'Η δέ γυνή τούτο πλέον πλείονας γόμους ίλοιτο. Ή μέντοι 

έχει τον άνδρός. . . γυνή τοϋτο πλέον έχει τον άνδρός. . . 

Ακριβώς είπεΐν ό πατήρ δευτερογαμών δεν έκπίπτει τής έπί τών τέκνων 
πατρικής έξουσίας, τό δ’ ότι ό σχολιαστής τής Επαναγωγής, καί κατ’ ακο¬ 

λουθίαν ό συντάκτης τής μελέτης, χαρακτηρίζει τήν πατρικήν έξουσίαν 
ώς έπιτροπείαν 1 ούδόλως πρέπει νά μας έκπλήττη, δοθέντος ότι τοϋτο 
άπαντά καί εις άλ?^ας πηγάς του βυζαντινού δικαίου 2. 

10. Έν στ. 136 - 145 εκτίθενται τά τοϋ κληρονομικού δικαιώματος 
τής απόρου χήρας. Ή άπορος και άπροικος χήρα «λαμβάνει από τής νπο- 

στάσεως τον άνδρός κατά τε χρήσιν και δεσποτείαν μερίδα, εϊ μέν άπαις 

εϊη ή τρεις έχει παϊδας, λαμβάνει παιδός ενός μοίραν και τούτο μέν εί ονκ 

έλεύσεται προς δεύτερον γάμον, εί δέ έλ ενσεται, τής μερίδος μέν τ αυτής 

έξελαθήσεται, έξει δέ αυτήν κατά χρήσιν», Πιθανώς μετά τήν λ. λαμβάνει 

νοι τών μητρικών πραγμάτων ίγκα'ή τών παιδων άνεμποδίστως τήν χρήσιν 

έ χ ο ν σ ι ν». 

1. Ή εκδοχή ότι ό σχολιαστής τής Επαναγωγής έχει έν νώ τήν όλως ειδικήν περί- 

πτωσιν χειραφεσίας τών τέκνων καί άσκήσεως επιτροπείας υπό τοϋ πατρός (πρβλ. Ϊη5ΐ. 

1,19) είναι ασυμβίβαστος πρός τό έν συνεχείς/, έν τφ σχολίω λεγόμενον ότι ό πατήρ 
έχει τήν έπικαρπίαν έφ’ όρου ζωής αύτοϋ. 

2. Έν τή Νεαρά 25 Δέοντος τοϋ Σοφοΰ λέγεται προκειμένου περί του πατρός «ό 
τήν επιτροπήν έγκεχειρισμένος». Έν άποφάσει τοϋ πατριάρχου Καλλίστου Α', έτ. 1359 

παρά ΜίΚΙοδίοΗ-ΜαΙΙβΓ, ΑοΙα εί Οΐρίοπιαία, τόμ. I, σ. 388 «.. .ώς γνήσιος 

πατήρ, κατά τό εϊκός τήν προσήκονσαν κηδεμονίαν τή θυγατρϊ ένδεικνύμενος». 
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εχουσιν εκπέσει λέξεις τινές, ή έννοια των οποίων ήτο ότι ή χήρα μή 
ύπόντων τέκνων ή μέχρι τριών τέκνων λαμβάνει τό τέταρτον τής περι¬ 

ουσίας του άνδρός λ συντρέχουσα δε μετά πλειόνων τέκνων κεφαλικήν 
μερίδα. Οπωσδήποτε, τό ενταύθα διατυπούμενον δίκαιον αποδίδει τούς ορι¬ 

σμούς τής διατάξεως 19, 9 τής Επαναγωγής, καθ’ ιήν τό άνήκον τή χήρα 
μερίδιον περιέρχεται αύτή κατά κυριότητα και έν τή περιπτώσει έτι καθ’ ήν 
συντρέχει μετά ιδίων αυτής τέκνων έκ τού μετά τοϋ κληρονομούμενου 
γάμου 1 2 3, ής κυριότητος εκπίπτει περιοριζομένη εις μόνην τήν επικαρπίαν, 
εάν έλθη εις νέον γάμον. 

Ενώ όμως κατά τήν Επαναγωγήν τό κληρονομικόν δικαίωμα άπο- 

νέμεται εις τήν άπροικον χήραν «είτε εύπορος είτε άπορος εϊη», ή μελέτη 
απαιτεί όπως ή χήρα ή άπορος και άπροικος (στ. 136). 

Έν τή μελέτη αναγνωρίζεται κληρονομικόν δικαίωμα και διά τον 
άπορον άνδρα, στ. 143 κέξ. : «"Ο δέ άπορος άνήρ κατά μεν δεσποτείαν 

ονόεν άπο τής περιουσίας τής γυναίκας κερδανεϊ, κατά μόνην δέ χρήσιν». 

Ποιον είδικώτερον τό μέγεθος του κληρονομικού μεριδίου τοϋ άνδρός δεν 
καθορίζεται, πιθανώτατα όμως δέον νά θεωρήσωμεν ώς ΐσχύοντα τά διά τήν 
άπορον χήραν ποσοστά, μέ τήν διαφοράν ότι, ώς ρητώς έν τή μελέτη άνα- 

φέρεται, ό άπορος άνήρ περιορίζεται εις μόνην τήν επικαρπίαν λ 

1. Ως έχει ή διατύπωσις τοϋ σχετικού τμήματος τής μελέτης, τοϋτο λέγει ότι ή 
άπαις γυνή λαμβάνει μοίραν παιδός, όπερ στερείται ?.ογικής βάσεως. Καί κατά τήν Επα¬ 

ναγωγήν 19, 9, ήν διάταξιν, ώς θέλει λεχθή αμέσως κατωτέρω, είχεν ύπ’ δψιν ό συντάκτης 
τής μελέτης, ή χήρα μή ύπόντων τέκνων ή μέχρι τριών τέκνων λαμβάνει τό τέταρτον, 
μετά πλειόνοιν δέ τέκνων κεφαλικήν μερίδα. 

2. Ο Λεών ό Σοφός διά τής Νεαρας 306 έκύρωσε τό δίκαιον τής Επαναγωγής. 

Κατά τό ιουστινιάνειοι» δίκαιον, καί είδικώτερον κατά τήν Νεαράν 117, κεφ. 5, ή 
χήρα συντρέχουσα μετά τέκνων έλάμβανε τό μερίδιον αύτής κατ’ έπικαρπίαν. Ή Νεαρά 
53, κεφ. 6, ή είσαγαγοϋσα τό κληρονομικόν δικαίωμα τοϋ απόρου συζύγου, δεν ώρισε 
ρητώς άν περιεχόμενον τούτου ήτο ή κυριότης ή μόνη ή έπικαρπία. Ό σχολιαστής τής 
Επαναγωγής έπΐ τή βάσει διαφόρων συλλογισμών συνάγει ότι τό κατά τήν Νεαράν 53, 

κεφ. 6 άπονεμηθέν δικαίωμα ήτο δικαίωμα κυριότητος καί ούχί άπλής έπικαρπίας, βλ. 
σχόλ. ο εις ’Επαναγ. 19, 9, έκδ. Ζ α ο Η α γ ϊ α ε, σ. 128 κέξ. 

3. Ό Ιουστινιανός άπένειμε διά τής Νεαρας 53, κεφ. 6 κληρονομικόν μερίδιον 
εις τόν άπορον άνδρα, κατήργησεν όμως τούτο διά τής Νεαρας 137, κεφ. 5. Έν τούτοις 
εις τι να ιδιωτικά έγχειρίδια τοϋ βυζαντινού δικαίου επαναλαμβάνεται τό δίκαιον τής 
Νεαρας 53, κεφ. 6. Οΰτω τό Ηύξημένον Πρόχειρον 6, 6 ή Εα1ο§& αό ΡΐΌοΙιπι-οη ηιαίεία 
28, 1 ή Εξάβιβλος τού Αρμενοπούλου 5, 8, 81 ίιι Γ. περιέχουσι τό χωρίον τού Θεοδώ¬ 

ρου Ερμουπολίτου, Νεαρά 53 § 31 : «Τό δέ λεχθέν κρατεί και έπί τοϋ άνδρός 

εδνα μή όμολογήσαντος- καί αυτός γάρ άπορων λ.ήψεται τό δ' έκ τής ούσίας τής γυναίκας» 

(Ζ & ο ή ά γ ϊ ά ε, Ανέκδοτα, 1843, σ. 62). Λέγων ό Ψ ε λ λ ό ς έν τω Νομικω αύτοϋ Ποιή- 

ματι : «γυνή τις Ίσως άπορος επί άνδρί ενπόρψ | θανονσα δίχα γαμικών τελείως συμβο¬ 

λαίων, | ώς δέ καν άπορος άνήρ επί εύπόρω θάνοι, [ εις μόνον μέρος τέταρτον των εαυτόν 
κτημάτων | από τοϋ ζώντος ό Οανών κα/,ώς κληρονομείτω [κληρονομείται!]», παρά 
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11. Έν τώ τέλει τής μελέτης (στ. 147 - 155) έρμηνεύεται τό διατί ή γυνή 
έρχομένη εις νέον γάμον εκπίπτει τής έπιτροπείας τών τέκνων ό δ’ άνήρ 
ούχί. Τοϋτο οφείλεται εις τό ότι έκ τής δευτερογαμίας τοϋ άνδρός, άτε 
έδραιοτέρου φρονήματος δντος, δεν δημιουργοΰνται κίνδυνοι διά τά τέκνα, 

ενώ τοιοΰτοι κίνδυνοι είναι πιθανοί επί δευτερογαμίας τής μητρός. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

Ζέπων, ΕΟ.Κ.., τόμ. 7 (1931), σ. 388, έχει προδήλως ύπ’ όψιν τό ακόλουθον χωρίον 
τού Αθανασίου V, 4, συνοψίζοντος τό δίκαιον τής Νεαρας 53, κεφ. 6 ώς έξης : 

«Εύπορος γυνή επί άπορα» τελευτήσασα άνδρί χωρίς γαμικών συμβολαίων, ομοίως δέ καί 

εύπορος άνήρ έπί άπόρω τελευτή σας γυναικί εις τό τέταρτοι» μέρος τής οικείας περιου¬ 

σίας κληρονομείσθο) υπό περιόντος, εί καί παϊδες νπεισιν αντοίς» (Η 6 ΐ γπ δ 3. ο 1ι, Ανέκ¬ 

δοτα, τόμ. 1, 1838, σ. 74). ’Αλλ’ ότι καί ό Αθανάσιος έθεώρει τό δίκαιον τής Νεαρας 
53 κεφ. 6 καταργηθέν διά τής Νεαρας 117, κεφ. 5 προκύπτει έκ τοϋ χωρίου X. 9 : «Ση¬ 

μείωσαν ότι έπί τών άπροικων συνοικεσίων διαλώσεως γινόμενης ή θανάτφ ή ρεπονδίφ 

ουδέν ό άνήρ κερδαίνει έκ τής ούσίας τής γυναίκας» (Η ε ί ηι ό ε ο 3ι, ένθ’ άνωτ., σ. 127). 

Άντιθέτως διά τόν Θεόδωρον Έρμουπολίτην καί έπΐ τή βάσει τού χωρίου αύτοϋ Νεαρά 
117 §7 (Ζ αο 1ι & γ ί & ε, ένθ’άνωτ., σ. 113) ύποστηρίζεται ότι ούτος πιθανώς δέν 
έθεώρει κατηργημένον διά τής Νεαρας 117, κεφ. 5 τό κληρονομικόν δικαίωμα τοϋ 
απόρου χήρου, πρβλ. Κ. Ρόκα, Τό κληρονομικόν δικαίωμα τής απόρου χήρας (1932), 

σ. 15 καί τούς αυτόθι, σημ. 8, μνημονευόμενους συγγραφείς. 
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ΡΕΑΤΟΝ ΕΤ ΕΑ ΡΗΙΕΟδΟΡΗΙΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ 
ΑστυΑΕΙΤΕ ΕΤ ΡΕΚδΡΕΟΤίνΕδ 

Ε’αηίΐςυΐίέ βΓεεςυε η 1έ§υέ αυ ηιογεη α^ε υη Ηέπία^ε ρΐιΐΐοδορίιΐςυο 
ά'αηε §Γαηάε ΐηιροΓίαηεε. Εα ίΓαάΐίΐοη ραίπ'δίΐςυε α, εεΓίεδ, ]ουέ Ιε Γοίε Ιε 
ρΐιΐδ δϊ§ηΐΩεαίίί άαηδ Ιε ρΓοεεδδυδ άε Γοπηαίΐοη άε οε ςυ’ΐΐ δεΓαΐί ρευί-έίΓε, 
εΐ ηΐ3ΐ§Γέ Ιεδ άίνεΓ£εηοεδ άυεδ α ΕεχΐδΙεηεε άε εεΓίαΐηδ εουΓαηίδ ραΓίίευΙίεΓδ, 

ρεηηΐδ ά’αρρεΙεΓ υηε δρέεΐίίεΐίέ ρΐύΐοδορίύςυε ηιέάΐέναίε άε βαδε. θεοί τε- 

νίεηί α άήε ςυε 1ε ιηοηάο ρίιΐΐοδορίιΐςυε ιηέάΐέναΐ ρΓέδεηΐε υη νΐδα§ε ροΐγ- 

ν^ΐεηί, ηιαΐδ, εη ίουδ εαδ, <ί’υηε υηΐΐέ ίοηάαπιεηίαίε α εεΓίαΐηδ έ^αΓάδ. II ηε 
Γαυί: εερεηάαηί ραδ ρεΓάΓε (1ε νυε δυΓ εε ροΐηί ςυε Ια ρΕίΙοδορΕΐε άεδ ΡέΓεδ 
<1ε ΓΕ^Ιΐδε η’α ραδ ^αίΐΐϊ ίουίε Γαΐίε ίεΐΐε ςυ’εΐΐε αρραΓαΐί άαηδ ΙευΓδ 03υνεεδ, 

εί ςυε, ρΐυδ ςυε (Ιεδ ίέηιοΪ£ηα£εδ άε Γοί οίηέΐΐεηηε, οεδ άεπύεΓεδ δοηί, 1ε ρΐυδ 
δουνεηί, άεδ ίεηίαίΐνεδ (1ε ηιοηίΓεΓ αυ ήάέΐε έεΐαηέ 1ε νοΐε εΐηέίΐεηηε ριηε, 

(Ιέρουΐΐΐέε (3ε Ιουίε Ιυτε ου εηίΓανε (3υε 3 Ια Γέιηΐηΐδοεηεε <1ε ίεΐΐε ου ίεΐΐε 
άοείπηε ραϊεηηε, ου 3 Γΐηδΐάΐευδε ρΓέδεηοε <ίε ίεΐΐε ου ίεΐΐε νυε ΚέΓέίΐςυε. 

II ηε Γαυί ραδ ηοη ρΐυδ ραδδεΓ δυΓ 1ε Γαΐί ςυε 1υ ρΐιίΐοδορίιίε §Γεεςυε δ’εδί τέ- 

νέΐέε είχε, άαηδ υηε εεΓίαΐηε ιηεδυΓε, 1ε Βαδίΐοη 1ε ρΐυδ δοΐΐάε (1ε Ια Γέαείίοη 
έΓυάΐίε —1’οη ρουπταΐί ηιέπιε άηε, 3 13 Ιΐπη'ίε : άε 13 ΙΐΕτε ρεηδέε — οοηίΓε 
1ε εΐιπδίΐαηΐδηιε 3υ οουΓδ (1ε Ια βαδδε αηίΐςυΐίέ εί άυ ύαυί ιηογεη α§ε. 

δΐ Γοη αάηαεί ςυ’α 1’ΐηίέπευΓ άε εε εοηιρίεχε ά’ΐηίΐυεηεεδ εί (1ε Γε]είδ, 
άε Γέαείΐοηδ εί ά’ΐηιρΓέ§ηαίΐοηδ, ςυΐ εαΓαείέπδε Ια ρεηδέε ρΐιΐΐοδορίπςυε εί 
ί1ιέο1θ£Ϊςυε ιηέίίΐέναίε, ϋ εχίδΐε υηε εεΓίαΐηε εοηίίηυΐίέ, νοήε υηε υηΐίέ, δυΓ 
υη ρΐαη ίΓέδ £έηέΓαΙ, ίΐαηδ Γένοΐυίίοη (Ιεδ ΐ<1έεδ, ΐΐ δ’εηδυΐί ςυε 1ε νΐδα§ε (3ε 
Ια ρίιΐΐοδορίιΐε <1ε εείίε ρέποάε α έίέ ηΐ0(1ε1έ ρευ α ρευ, εί, εη υη δεηδ, (1ε 
Ιαςοη ίΓέδ εοηδεΓναίπεε, αυ εοηίαοί άεδ ρΐιϊΐοδορίιϊεδ ραϊεηηεδ αυίαηί ςυε (ίε 
Ια ίΗέο1θ£ίε, εΐΐε-ιηέιηε ά’οπ^ίηε ηέοΐεδίαηιεηίαΐΓε. Μαΐδ Ιεδ ρΐιϋοδορίηεδ 
ραϊεηηεδ, α ΠιοηηευΓ άερυΐδ 1ε άευχΐεηιε ]υδςυ’αυ δίχίέπιε δίέείε ηοίαηπηεηί, 

εί ηιέηιε αυγεία, ηε δοηί ςυε (Ιεδ δουδ-ρΓοάυΐίδ άεδ £Γαηάδ έΐαηδ ρΕϋοδορΕΐ- 

ηιιεδ άε Γέροςυε εΐαδδίςυε ρΓορΓεηιεηί άίίε. Εε ρΐαίοηΐδίηε εί Γαπδίοίέΐίδηιε, 
ραΓ εχειηρίε, αίίήεηί Ιεδ εοηδείεηοεδ δυΓίουί α ίΓανεΓδ ΙευΓδ ρΓθ1οη§εηαεηίδ ου 
ΙευΓδ άέίοπηαίΐοηδ : δεερίΐείδπιε αεαάέηιίίΐυε ου, ίουί αυ ηιοΐηδ, ηέο-ρίαίο- 

ηίδΐηε, ά’υηε ραΓί; ίΓηάίίίοη ρέπραίέίίεΐεηηε, δΐ οοηίοπηε α Ια ρεηδέε δεοΐαδίί- 

ςυε ηαΐδδαηίε, ά'αυίΓε ραΓί. Ερίευπδΐηε, δΐοΐείδηιε εί αυίΓεδ ίεηάαηοεδ δεοοη- 

άαίΓεδ, ρΐυδ ου ηιοΐηδ εοηίυδέηιεηί ΐΓαηδηιίδεδ, εοηιρίέίεηί εε ίαΐ^ΐεαυ ά’έΐέ- 

ηιεηίδ ΕέίέΓοοΙίίεδ άοηί Ια ίυδίοη Ιαΐδδε ίουί άε ηιέηιε δυβδΐδίεΓ Ιεδ ίΓαεεδ άε 

ΙευΓ ρΓονεηαηεε οπ§ΐηε11ε. 
II εδί ΐηάέηΐαβίε ςυε 1ε εουρ άε §Γαεε εοηίΓε ίουίεδ Ιεδ ρΚΐΙοδορΕίεδ ςυΐ 

νΐεηηεηί ά’έίΓε έηυηιέΓέεδ ΙευΓ εδί ροΓίέ άυ άεάαηδ, εη ταΐδοη άε 1 έίεηάυε εί 
άε ΓΐπιροΓίαηοε ςυ'αοςυΐέΓεηί άευχ υδα§εδ έ§α!επιεηί τέραηάυδ νεΓδ εείίε 
έροςυε, εί ςυΐ δε εοηεΓέίΐδεηΙ δουδ ίοΓηιε, ά’υηε ραΓί, άε εοηιρΐΐαίΐοηδ, εί, 
ά’αυίΓε ραΓί, άε εοπιπιεηίαΐΓεδ. II εδί ρευί-έίΓε δυρεΓΠυ ά’ΐηδΐδίεΓ δυΓ Ιεδ είΐείδ 
τε^ΓείίαΕΙεδ άε εεδ άευχ £εηΓεδ άε τέΠεχΐοη. ϋΐδοηδ δΐιηρίειηεηΐ ςυε ΙευΓ εοη- 

δέςυεηεε Ια ρΐυδ §Γανε α έίέ ά’αϋέηεΓ Ιεδ ρΕϋοδορΙιΐεδ έεπίεδ εΐαδδΐςυεδ άε 
Γαηίίςυΐίέ, άε Ια ρΐυδ §Γαηάε ραΠΐε άε ΙευΓδ ΙεείευΓδ εη ρυΐδδαηεε. Εα ηιαδδε 
άεδ έίυάΐίδ ανίάεδ ά’αεςυέπΓ υηε ίοΓπιαΙΐοη ρΐιΐΐοδορίιΐςυε δοΐΐάε ρουναηί 
ΙευΓ δεΓνΐΓ άε ροΐηί άε άέραΓί εη νυε ά’υηε αείΐνΐίέ πιέάίίαίΐνε, η’εη τεςοΐί 
ςυ’υη δυάδίΐίυί. Εε εοηίαοί άηεοΐ ανεε Ιεδ ΟΓΐ^ΐηαυχ εέΙέάΓεδ Ιυΐ εδί άέδοηηαΐδ, 
εί ρουΓ Ιοη^ίετηρδ, ΐηάΐΓεείεηιεηί ΐηίεΓάΐί. Οεεΐ εδί νΓαΐ ηοη δευίειηοηί άε 
ΓΟοείάεηί, τηαΐδ αυδδΐ άε 1’Οπεηί Εγζαηίΐη ηαΐδδαηί ού Ια ίΓαάΐίΐοη ρΐιΐΐοδο- 

ρΐιίςΐυε εδί άαναηία§ε νέευε. Ογ, δΐ εείίε δΐίυαίΐοη αίϊεείο^ αΐηδΐ ςυ’ΐΐ νΐεηί 
ά’έίΓε αίΤΐΓΓηέ, Ια ηιαδδε άεδ έπιάΐίδ, ϋ εη εδί ίουί αυίΓεπιεηΐ άεδ ςυείςυεδ ρπνΐ- 

Ιέ^ΐέδ άε Ια ρεηδέε (άΐδοηδ ρΐυΐδί : άεδ δεί§ηευΓδ άε 1’εδρπί), ρουΓ Ια ρΙυραΓί 
ιηαΙΙιευΓευδοιηεηί ΐηεοηηυδ άε ηοδ ]ουΓδ, φαί δε άέΐεείεηί εη τεεουΓαηί ραΓ 

εχεπιρίε α Ια ΙεείυΓε άεδ ίεχίεδ πιέηιεδ άε Ρΐαίοη. 

Οε ςυΐ, εη ίουδ εαδ, άειηευΓε ΐηιρΓεδδΐοηηαηί άαηδ 1ε άοηιαΐηε άε Ια ρΕϋο- 

δορΚίε άγζαηίΐηε ε’εδί ηυε, άαηδ δοη εηδεηιάΐε, εί άαηδ Ια ιηεδυΓε ού εΐΐε ρα- 

ταϊί έεύαρρεΓ α ΠηδρΕαΙΐοη ρυΓειηεηί 11ιέο1ο§ΐ(ΐυε, εείίε ρΐιΐΐοδορίιΐο εδί ίουί 
ΐηιρΓέ§ηέε άε ρΐαίοηΐδηιε. II εδί ένΐάεηί ςυε 1ε ρΐαίοηίδπιε εη ςυεδίΐοη η’εδί 
ραδ Ιου]ουΓδ έρυΓέ ά’έΐέηιεηίδ ηέορίαίοηΐεΐεηδ, εε ςυΐ ΐπιρίΐ^υε (χυε, 1ε ρΐυδ 
δουνεηί, δα ρίέδεηεε δ’αίϊΐΓΠΐε εύεζ Ιεδ ρεηδευτδ άγζαηίΐηδ ραΓ Ι’ΐηίεΓπιέάΐαΐΓε 
άεδ εοηίΐηυαίευΓδ άε ΡΙοίΐη. II εδί Ιουίείοΐδ ΐιηροΓίαηί άε οοηδίαίεΓ (^υε 1ε 
εΐΐπιαί ραΓίΐευΙίεΓ άε Ια ρεηδέε ηιέάΐέναίε §Γεεςυε Γανοπδε άαναηΐα^ε Γέεΐοδΐοη 
άε δγδίέηιεδ ρύΐΐοδορίιΐςυεδ ρΐυδ ρΓοεΕεδ άυ ρΐαίοηϊδηιε εΐαδδίςυε ςυε άε 1’απδ- 

Ιοίέΐΐδηιε, ραΓ εχεηιρίε, εε ςυΐ, άαηδ υη εοηίεχίε £έηέΓα1, άΐίϊεΓεηεΐε Ια ρΐύΐοδο- 

ρίιΐε Εγζαηίΐηε ραΓ ταρροΓί α Ια ρΚϋοδορΙιΐε ηιέάΐέναίε άε 1’Οεεΐάεηί, άέεΐάέ- 

ιηεηί οπεηίέε, άαηδ δοη εχρΓεδδΐοη Ια ρΐυδ Ιιαυΐε, α δανοή 1ε ΐΗοηιΐδίηε, νεΓδ 
Γαπδίοίέΐΐδπιε. Οερεηάαηί, ίουί εοηαηιε εη Οεεΐάεηί, Ια ΐεηάαηεε §έηέΓα1ε α 
Βγζαηοε η’εδί ςυ’ΐηάΐεαίΐνε α εε δυ]εί. Εη είϊεί, ρουΓ άοηηεί εηεοΓε υη εχεηιρίε, 
ίουί εοπιπιε ΐΐ δεΓαΐί ΐιηρεηδαΕΙε άε ηΐεΓ Ιουίε ναΐευε α Γεηεγείορέάΐδίηε ίΓαη- 

εΐδεαΐη ρΐαίοηΐδαηί άυ ΧΙΙΣ6 δίέείε, πεη ςυε ραΓεε ςυ’ΐΐ αΓπ'νε ςυε Ιεδ §Γαηάεδ 
δγηίίιέδεδ άοηιϊηΐεαΐηεδ άε εείίε έροςυε δοΐεηί ά’ΐηδρΐΓαίΐοη απδίοίέϋοίεηηε, 

Π δεΓαΐί άε ηιέπιε εχα§έίέ άε ηΐεΓ Ια ρΓέδεηοε ένΐάεηίε ά’Απδίοίε άαηδ Ια ρεη¬ 

δέε δγζαηίιηε, αίηδί ςυε Γα ηιοηίΓέ ΚΙαυδ ΟεΙιΙεΓ άαηδ υη ίεχίε ΐηίΐίυΐέ : 
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Απδίοίε ε Βγζηηεε Οε ςιΓϋ εδί Ρεγ οοηίΓε ρεΓηιίδ (1ε εΙιεΓοΙιβΓ, 0’65{ υη6 

ιπίεΓΡΓεί3ίιοη (3ε 1οπ§ίηε άυ ρΐιέηοηιέηε, ίηίεΓρΓέίΕίίοη ςυΐ δοΐί ΕρρΙίεΕΒΙε 
αυ ΟΕδ άε ΓΟπεηί ΕΕδδί Βίεη ςιι’&ιι εαδ άε ΓΟεείάεηί. 

II Γεεϊ ηοίΕππηεηί άΐδίιη^υεΓ εη Γοοουιτβηοε υηε ταΐδοη ρΕΠίουΙΐέΓε αυί 
ρυίδδε εχρϋςυεΓ 1ε ρτέάοτηϊηεηεε άε ίεΐΐε οιι ίεΐΐε ίεηάΕηεε ρΐιΐΐοδορίιίρυε. 

Αιηδΐ ΓιηΠυεηεε ά'Απδίοίε δεηώΐε δ’είΓε ΕίΤίπηεε η ΐπινβΓδ Γηάορίίοη ρΓέ- 

Ώΐ36Ιε άε δΕ Ιο^ίςυε. Γεδ τέβίεδ έηοποέεδ άηηδ ΥΟ^αηοη, νέπί&ΒΙβ δΟΕΓεε 
α ιπδρίΓαίιοη εΐ ίηδίπιπιεηί άε ίΓΕνΕΪΙ εοηιιηοάε Ροεγ Ιεδ άΐΕΐεείίείεηδ, οηί οεεί 
ά εχεερίιοηηεΐΐεηιεηΐ εοηνΕίηεΕηί Ροεγ Ιεδ ίΐιέοΐο^εηδ άέδήευχ άε Ιεδ ιιϋίΠδβΓ 
άα™ ΙευΓδ ίΓΕΐίέ ά’ΕΓ^υιηεηΐΕίίοη, νοήε άε Λέίοπφίο, ε δΕνοή ςυ’εΐίεδ Ρε- 

ΓΕίδδεηΐ είπε ίηάίΒεΓεηίεδ ε 1ε ηιέΐΕρΙιγδίςυε εΐ Ευ άο§ηιε. Γ’Εάορίίοη άε 
1 ΕΠδίοίεΙίδΐηε δε ίΓουνε (Ιέδ 1ογ8 ίΕείΙίίεε, άυ ί&ίΐ ςυε Ιεδ Εηυίγδεδ Ιο^ςυεδ άυ 
δίαρπίε δεπιΜεηί ηε £έηεΓ 1ε άο§ιηε εη πεη. Ι’ΕΠδΙοίέϋδΐηε δε ίΓουνε Εΐηδί 
Είδετηεηί ιηΐΓοείυίί άηηδ 1ε ιηοηάε άεδ ρεηδευΓδ ιηέάίένΕυχ, δοιίδ δΕ ίοπηε 
ΕρρΕΓειηηιεηί Ιε ρΐιΐδ ίηοΒεηδίνε, ε’εδί-Ε-άίΓε εη ίηηί ςυε δγδίέηιε ηοπηαΐίί 
^υηε νβΙευΓ υηίνεΓδεΙΙε. Όε οείίε ίηςοη, ηιειηε άεδ ΕάνεΓδΒηεδ ΙαΓουεΙιεδ 
ά Απδίοίε, ίε] Μιείιε] ΡδεΙΙοδ, δε ΐΕίδδεηί ί&δεΐηεΓ Ρεγ 1ε π§υεΓ άυ δγΙ1ο§ίδΐηε 
ΙιγροίΗείιεο-άεάυείιΓ, εί νοηί ίυδςυ’Ε ρΓοεέάεΓ ε <5εδ ηιΐδεδ εε ροίηί ςυί δου- 

1ι§ηεηΐ ΙευΓ ΕρρΓεοΪΕίΐοη άε Γββρπί άυηδ Ιεςυεί ΓηπδΙοΙέΙίδΐηε αβοΓάε Γεπε- 

1γδ€ άε Ια ρεηδέε ΙιυηΐΒίηε. Γε ρηέδεηοε ά’έΓυάίίδ §Γεεδ εη Αη^Ιείειτε αρΓέδ 
3204 η*εδί ρευί-είΓε ΡΕδ έίΓΕηβέίε βε ΓεηίΒηίειηεηί εί ε Γεηπείιίδδειηεηί υΐίέ- 
πεΕΓδ (Ιεδ 8ηηπηιι1αβ άε ΡδεΙΙοδ Ρεγ ΟΕΐΙίΕΕίηε άε $\ιγτεΜοοά, δΐιΐνί Ρεγ Ρίειτε 
(ίΈδρΕ^ηε. Vζηϋνάε <5η ρεηδεΕΓ πιέ^ένΕί νίδ-Ε-νίδ άε ΥΟν^αηοη εδί ηηε Είΐί- 

Ιυίίε ρΓΕ^τηΕΐΐδίε ΕνΕηΙ Ια ΙείίΓε. Α ρεΛιγ άη ιηοηιεηί ου 1ε ςηεΓεΙΙε άεδ υηΐ- 

νεΓδΕΕχ δ'εηιρΕΓε άεδ εοηδεΐεηεεδ, ίΐ εδί ίουί ηΕίυΓεΙ ςηε ΠηίέΓεΙ ρουΓ 1ε 1ο- 

έρςυε ρΕίδδε είΓε βχίτ&ροΐε άηηδ 1ε άπεείΐοη άε 1ε ιηέίΕρΙψδΙρυε ΕΠδίοΐέϋειεη- 

ηε. Εΐ, εοηιηιε Ιε ΓέΕϋδΐηε ιηο<ίέΓέ ά’Απδίοίε ροηνΕίί ίΕοϋειηεηί δε ρΙίεΓ εεχ 
εχι^εηεεδ είε 1ε ίοΐ εΙΐΓέίΐεηηε, ϋ εδί ίουί ΠΕΐητεΙ ςυ’ϋ εϊϊ ίΓουνε άεδ (ίέΓεηδευΓδ 
ρΕΓπιϊ Ιεδ ίΐιέοΐοβϊεηδ. 

Εε ΟΕδ άιι ρΐΕίοηϊδίηε εδί ίουί (ΙΐίΤέΓεηΐ. II εδί, εη §έηεΓΕ], ρεηηίδ 
α’ΕνΕηεεΓ ςυε ίοηίε 1ε νέηέΓΕίίοη ρΙιϋοδορΕί^υε (Ιοηί ϋ ΕυΓΕΪί ρυ (ΙενεηΪΓ 
1’οΐ)]εί εε οοΕΓδ άη τηογεη Εβε Ιυί ε είέ Εδυιρέε Ρεγ Ιε ηέορίΕίοηίδΐηε δουδ 

6ηνε1οΡρε άκεινεί ϋ δ’εδί δουνεηί ρΓέδεηίέ, ίί’ΕυίΕηί ρΐυδ ςυε εε άετηϊετ, 

άέ)ϊι δί Ιηεη Εδδΐηιίΐέ Ρεγ Ιε ρδευάο-Οεη^δ, δε ρΓείΕΐί ε ιηεΓνείΙΙε ε είΓε Εάορίέ 
Ρεγ (Ιεδ ρεηδευΓδ <1ε ίεη^Εηεε πιγδΐί^υε. Ε’οη π’εεγε ΓεεοαΓδ εε ΓεΕίΐδίηε Ε^δοΐυ 
άε ΡΐΕίοη ςη'Ευ ηιοηιεηί άε 1ε ςριεΓεΙΙε (Ιεδ υηίνεΓδΕυχ. 

Ογ, δΐ ίεΐΐε εδί 1’εχρΙοΙίΕΐίοη άυ ρΐΕίοηΙδίηε Ρεγ Ιεδ ρΐιϋοδορίιεδ, Γοεηντε 

Κ 1 ε υ 5 Ο € Ε 1 β Γ, ΑΓΪ5ίοίΐ£ ίη Βγζ3πίϊυηι, ίΐ^ηδ Ογ66]<, Κοιπεπ 3ηά Βγζ^ηίϊηβ 
δίυ(ϋ©5, ΐ. 5, 1964, ρρ. 133 - 146. 

<5ε ΡΙεΙοπ (ΙεπιευΓε, άΕηδ δοη εηδεηιΜε, υη εαρίίΕΐ ε 1ε άίδροδΐίίοη άεδ ΚυιηΕ- 

ηΐδίεδ. Α ΒγζΕηεε, Ιογβ άε 1ε ΠοΓΕίδοη (3εδ ΙείίΓεδ Ευ IX6 δίέείε, ΠοΓΕίδοη άηε 
εδδεηίίεΐΐεπιεηΐ ε 1’ΕρρΕΓΪίίοη <3υ εεΓεΙε ίΐε ΡΗοΙΪΕδ (ΐΕΪ-πιεηιε, Ρεγ ΕΪΠευΓδ, 

ρΐυίδί ΕΠδίοίέϋδΕηί), εί <5οηί 1ε ΓερΓέδεηίΕηΙ 1ε ρΐυδ έηιΐηεηΐ δεηιευΓε ΑΓέίΙίΕδ 
άε ΟέδΕΓέε, ΓοεπνΓε άε ΡΐΕίοη, εδί, ίουί εοηιηιε ρΐηδ ϊεγ(1, εε ηιοηιεηί είβ 1ε 
ΚεηΕΪδδΕηεε, ΕρρΓέεϊέε Ροεγ εΐΐε ηιεπιε, εί ηοη Ρε$ άηηδ 1ε ΒεΙ ρΓέείδ άε τεη- 

ΙοΓεεΓ Ιεδ Εδδΐδεδ ρΙιίΙοδορΙιΐςΕεδ θυ <1ο§ηιε. II εδί, εη εΒεί, ευπευχ (ίε εοηδίΕίεΓ 
ςυε, ΙοΕίεδ Ιεδ Ιοίδ ςυ’υη νεηί Β’ΙίΕηίΕηίδπιε δε πιεί ε δουίΤΙοΓ, 1ε ρΐΕίοηΐδίηε 
εδί ΕΕδδΐίόΙ ηιΐδ ε ΠιοηηευΓ. Οη ρευί ηιεπιε ΕΐΙεΓ ίυδ^υ’Ε ΕίϊίΓηιεΓ ρυ'εη τε- 

νΕηεΙιε, ίουίεδ Ιεδ Γοίδ ςα’υη εεΓίΕΪη εοηδεΓνΕίΐδίηε δ’εηιρΕΓε Βεδ εδρπίδ, οη 
δε ίουΓηε, ρΓεδςυε ίηΓΕΪΠίΜειηεηί, νεΓδ Απδίοίε. II εη δεΓΕ Εΐηδί, Ρεγ εχεηιρίε, 

ΕΡΓέδ 1ε εΐιυίε Βέβηϊίΐνε Βε ΒγζΕηεε οιι, ΕΐοΓδ ςυ’εη ΙίΕΐίε 1’ίιυπΐΕηΐδηιε Ρ1εΙο- 

ηίδΕηί ίΕίί ΓΕ§ε, εη Βέρϊί άε 1ε ρεΓηίΕηεηεε άυ ΐΚοηιίδηιε ’, 1ε ίεηάΕηεε ΕΓίδίο- 

ίέΐίείεηηε δ’ΐηιρίΕηίε ε ηουνευυ δοΐίάεηιεηί εη Οπεηί Ενεε 1ε εεΓεΙε άε Οεηηυάε 
δεΙιοΐΕΠΟδ. II εη δεΓΕ εηεοΓε Εΐηδί ρΐυδ ίΕΓά εη ΙίΕΐίε τηεηιε, Ενεε 1ε ΙοΓηίΕίίοη 
άυ εεΓεΙε άεδ ηέοΕΓίδίοΐέΙίείεηδ άε ΡΕάουε. Ο’εδί Εΐηδί εηΠη ςυε Γοη ρευί, Ρεγ 
ΕίΙΙευΓδ, εχρΙίςυεΓ ΓΕεεερίίοη άεδ ρυΕίίίίεΕίίίδ: ρΙαίοηΐαφίΒ εί αήΞΐοίβΙίάεηδ, 

Ερρίίςπέδ εεχ ρεηδευΓδ ιηέάίένΕΕχ, εί ομή άέδί^ηεηί Γεδρεείΐνεπιεηί εευχ ςυί 
ηιεάίίεηί ίηάέρεηάεηπηεηί άυ άο^ηιε, εί εευχ ςυί ρυίδεηί εΐιεζ Απδίοίε άεδ 
ΕΓ§υιηεηίδ Ιο^ίςυεδ εη νυε άε ηιίευχ ΙοηάεΓ 1ε ίοί εΐιχέίίεηηε. 

II δεηιάΐε είΓε Εεςυίδ ΕΡΓέδ 1ε ρρεηιίέΓε ίεηίΕίΐνε Ιιΐδίοπςυε άε δγηίΐιέδε 
Ρ1ιί1ο1ο§ί(ΐΕε άυε ε ΑΙΙίηεδ, εί άε ρΐηδ εη ρΐυδ εοηίΐΓηιέε Ρεγ άεδ ΐΓΕνΕυχ ρΐυδ 
τέεεηΐδ, ςυ’ηη ηοηιάΓε ίηεΕίευίΕΒΙε άε ηΐΕηυδεπίδ δ’εδί ίηίεΓροδέ εηίΓε 1ε Ιγε- 

άίίίοη Εηίί^υε άυ ίεχίε άε ΡΙηίοη, εί 1ε εοάεχ ΒοάΙείΕηυδ ΒγζΕηίίη ςυί τεηιοηίε 
εε IX6 δίέείε; άε δΟΓίε ρυ’ίΐ δοΐί ά’οΓεδ εί άέ]Ε ρεΓηιίδ ά’ΕνΕηεεΓ ςυε ΠιίδίοίΓε 
άυ ρΐΕίοηίδΐηε ε ΒγζΕηεε ηε δΕΕΓΕίί είΓε εεπίε Ενεε εεΓίίίΕάε ςυε δί εΐΐε άε- 

ΓηευΓΕΪί δυΙιΟΓάοηηέε εεχ τεεΙιεΓοΙιεδ δΕΓ 1’ΙιίδΙοίΓε άυ ίεχίε άε ΡΐΕίοη; εΕΓ 
δεηΐε εείίε άεΓηίέΓε δεηιάΐε άενοίΓ ρεΓπιείίΓε ά’έίΕάΙίΓ 1ε ΓίίίβΓε άε 1ε ρΓέδεηεε 
εί άεδ ίηΠυεηεεδ ένεηΐυείΐεδ εχεΓεέεδ Ρεγ Ιε ρΐΕίοηίδηιε ρυΓ άέρουίΐΐέ άε δεδ 
δυρεΓδίΓυοίΕΓεδ ηέορίΕίοηίείεηηεδ, άΕηδ 1ε ευάΓε άε 1ε ρεηδέε άγζΕηίίηε. Τουίε 
ίεηίΕίΐνε ά’εη δυίνΓε εί ά’εη ΓεεοηδίίΐυεΓ 1ε πίΕΓεΙιε, ε ίΓΕνεΓδ Ιεδ ίεχίεδ άεδ 
ρεηδευΓδ ΒγζΕηίίηδ, ηε ρευί είΓε εμιε εοηίεείΕΓΕίε, δί εΐΐε ηε δ’ηρρυίε δΕΓ Ιεδ 
άοηηέεδ εοηοΓεΐεδ άε 1ε ρΐιίΐοΐο^ίε. Εί ρουΓίΕηί, Γοη ηε δΕΕΓΕίί, ά’ΕυίΓε ρΕΓί, 

δε ρΕδδεΓ άε ΓεεουπΓ έ^Εΐεηιεηί εεχ ρεηδευΓδ εη ςυεδίϊοη. II δεηιΜε ηιέηιε (^υε 
ίουί υη ρΓθ£ΓΕΐηιηε άε ίΓΕνΕΪΐ τεδΐε ε είΓε άέΒηΐ άΕηδ 1ε άοηίΕΐηε άεδ ΓεεΙιεΓοΙιεδ 
ΓείΕίΐνεδ εε ρΓοΜέηιε εδςηϊδδέ, δί Γοη ίίεηί εοιηρΐε άεδ τέδαΙίΕίδ άέ]Ε οΒίεηυδ 
άΕηδ 1ε άοηίΕΐηε άε 1ε ίΓΕάΐίΐοη Ιηίίηε άυ ρΐΕίοηίδπιε. Α εε δυ]εΙ, 1ε Γευδδΐίε 

1. ΟΓ. ΓεχοβΠεηί ΙίνΓβ 4ε Ρ. Ο. Κ γ ΐ 81 β 11 ε γ, Οε ΐΗοιπΐδίπε εΐ Ιά ρεηδέε ϊίηΐϊεηηε 
άε 1& Κ.επ3ΐδδ3ηεε, Μοηηέδΐ εί Ρ3ΓΪ5, Υηη, 1967, ςιιΐ τείΓηοε ίουί 1ε Γηουνεηιεηί Γεΐ2ΐίί. 
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(3ε I βίϊΟΓί ίουπιί άεριιίδ 1οη§ί6ΐηρ3 εη Οοοίβεηί εδί δί^ηίβοαίίνε, βίεη ςυ’ϋ 
δ’3§ΐδδε, ρουΓ υηε £Γαη(ϊε ραΓί, <Γυη© τεεΠεΓεΙιε δυΓ (ίεδ αδρεείδ αδδεζ ίαπίίίδ 
βυ ρΓοΟΙέπιε. 

II εδί ένΜεηί ςυε πεη ηε ρευί-είΓβ ίεηίέ δέπευβεΓηεηί ίαηί ςυε 1ε ηιαίέπεί 
δαΓ Ιεςυεί ΙΊιίδίοπεη ίπίνΐΓ (1ε Ια ρΐιίΐοδορίηε αιίΓα α ίΓαναϋΙεπ η’αυΓα ραδ έίέ 
Γέυηί αυ ρίέαΙαΒΙε (1ε Γαςοη εχβαυδίίνε, εί δαηδ Ιεδ οοηδίίίοηδ δοΐεηίίβςυεδ Ιεδ 
ρΐυδ δίποίειηεηί (Ιέβηϊεδ. υη ΐηιιηεηδθ ίΓαναϋ ραΓαΙΙέΙε εοηεεπιαηΐ Ια ίΓαϋίίίοη 
οοείϋεηίαίε ϋε 1’απδίοΐέΐίδπιε εδί ϋέ]α αίίεδίέ. II δυβπ*α <3ε πιβηίίοηηεΓ 1’έηοπηε 
εβ'οΓί ςυε τερΓέδεηίε Γέδίίίοη <1ιι €οιριι$ ρΐιίΐοδορίιοηιηι τηεάη αενΐ, ςυί τε- 

εοανΓε ιιηε ραΓίΐε <1ιι Οοκριίδ ξβηέηιΐ άεδ ρΗΐ/οδορΙιεδ βαηςαίδ εί <3υ Οονρκδ άβδ 
ρΗΠοδορΗεδ ΰεΙ§βδ, εί ςυί, £Γαεε α υη ρΓο]εί <5ε οοΙΙαβοΓαίίοη δυΓ υη ρΐαη ίηίει·- 

ηαίΐοηαΐ, νΐδε α £ΓουρεΓ ΓΑπδίοίε Ιαίίη α εδίέ ϋυ ΡΙαίοη Ιαίΐη. ΕηίΓερπδεδ α 
Ια νεϋΐε δε Ια (ΙεΓηίέΓε βυεπε, εεδ ρυΕΙίεαίίοηδ οηί (ίύ εΐΓε τείαπϊεεδ ρεηϋαηί 
Ιοη^ίειηρδ. II δεηιβίε εερεηϋαηί ςυ’α 1’ίηίέπευΓ άε Ια ρΓεηιίέΓε δεείίοη, εεϊΐε 
ρυΐ εοηεεΓηε Απδίοίε, 1ε ίΓαναϋ δοΐί ρΐυδ αναηεέ, ρυίδςυε δυΓ 33 νοίυηιεδ ρΓο- 

]είέδ, 9 ου 10 οηί έίε ρυΒΙίέδ α εε _)ουΓ, αΙοΓδ ςυε 4 ου 5 δευίεηιεηί 1ε δοηί α 
1 ίηίέπευΓ (ίε Ια (Ιευχιέηιε δεείίοη. ΙΙη Οονρχιδ Ιαΐίηιιηι εοηιηιεηίαηοηιηι ΐη 
ΑηδίοίβΙβιη ζΓαβεοηιηι, δοηί Ιεδ ςυαίΓε νοίυηιεδ εοηιρΓεηαηί Ιεδ εοπυηεηΙαίΓεδ 
δε Τβεηιίδίίυδ εί δ’Αιηηιοηίυδ, αΐηδΐ ςυε εευχδ’ΑΙεχαηδΓε (ΓΑρβπχϋδίαδ, δαηδ 
Ια ίΓαδυείίοη Ιαΐίηε δε Ουϋίαυιηε δε ΜοεΓβεΕε, οηί ραΓυ εηίΓε 1957 εί 1968, 

δεπιΜε είΓε δεδίίηέ α εοιηρΙέίεΓ Ιεδ 23 νοίυηιεδ δε Ια δέπε δε$ Οοηνηεηΐαήα ίη 
ΑήδΐοΙεΙειη ξΐαεεα, δε ΒειΊίη, αεβενέε εηίΓε 1883 εί 1907. 

Οεδ έδίίίοηδ ρίπδ τέεεηίεδ εί ρΐυδ δρέείαΐεδ εοηιρίέίεηί εηεοΓε δαναηίαβε 
ΓαρροΓί δεδ §Γαηδεδ δέπεδ α Ια τεεβεΓεΚε Ιιίδίοπςυε δυΓ Γένοϊυίΐοη δεδ ίδέεδ 
αυ πιογεη-αβε, εί ρεπηεΙΙεηί δε ίαίΓε Ια ραΓί δυ ρΐαίοηίδΐηε εί δυ ηέορίαίο- 

ηίδΐηε α Ι’ίηίέπευΓ δε εείίε ένοΐυίΐοη. Οίίοηδ, α ΙίίΓε δ’εχειηρίε, Ιεδ δευχ νο- 

Ιυηιεδ δεδ Όΐοηγδΐαεα, ρυβίίέδ ραΓ ΡΗ. ΟΙιεναΙίεΓ εί αυΗεδ, εί εοηιρΓεηαηί 18 

Ιεχίεδ δε Γοπ^ίηαΐ £Γεε δυ ρδευδο-Όεη^δ, Ιεδ δίχ ίΓαδυείίοηδ Ιαίίηεδ, αίηδί 
ρυε εεΐΐεδ ςυί τεηιοηίεηί α Ι’έροςυε δε Ια Κεηαΐδδαηεε; Ιεδ ΣεΙίτεδ 5ηγ Ιβ 
ΡΗΗβύβ, δε ϋαιηαδείυδ, αηίέπευΓεπιεηί αίίπδυέεδ α ΟΙγιηρίοϋοΓε, ραΓ Ε.Ο. 

\νεδίεπηε1(, εη 1959; Ιε ΰε οτηηίβαηα άοείήηα, δε ΡδεΙΙοδ, ρυΒΙίέ ραΓ 1ε ιηεηιε 
^εδίεπηεΕ δέ]α εη 1948; Ιεδ ζ)νβδ(ΐοηβδ ςιιοάΐώβίαΐεδ, δε δεαη Ιίαίοδ, ραΓυεδ 
δαηδ Ια δέπε 8ΐηάία ραΐεΐδίΐοα βΐ Ιρζαηΐίηα, εη 1956, ραΓ Ιεδ δοίηδ δε Ρέπΐίΐέδ 
Ιοαηηου; 1ε Τναΐΐέ άε$ Ροίδ, δε ΡΙέίΗοη, ανεε ΐηΐΓοδυείίοη εί ίΓαδυείίοη εη 
ίΓαηςαίδ, ραΓ Ο. ΑΙεχαηδίε εί Α. ΡεΙϋδδίεΓ; εί εηβη, εηιρίέίαηί δυΓ Γαπδίοίέ- 

Ιίδηιε, Εεδ Οενννεδ Οο/ηρΙέίεδ δε Οεηηαδε δοΐιοΐαποδ, εη 8 νοίυηιεδ, ρυδίίέκ 
άέΐ'ζ., δε 1932 α 1936, ραΓ Ε. Ρείίί, X. Α. δίδέπδέδ εί Μ. δυ^ίε. Οεδ δευχ δεΓ- 

ηίέΓεδ ρυβίίεαίίοηδ εοηδίίίυεηί υηε δΟΓίε δε ροηί εηίΓε Ιεδ έδίίίοηδ ρίέεέδεηίεδ 
εί ηοίΓε ρΓορΓε ρΓθ]εί δ’υη ϋονριίδ ρΗΐΙοδορΗοηιηι £ί·αβεοη<ηι νεεεηίϊοηιηι. 

Οεδ δίνεΓδεδ έδίίίοηδ, ηιεηΐίοηηέεδ, τέρέίοηδ-ΐε, α ίίίΓε δ’εχεηιρίε, δοη- 

20-3 - 1970 

ηεηί εερεηδαηί υηε ίδέε δυ ίΓαναϋ αείυείΐεηιεηί αεεοηιρίί δυΓ υη ρΐαη ίηίεΓ- 

ηαίίοηαΐ. εη νυε δε §ΓουρεΓ δε ίαςοη ναΐαδίεΐ’βέπία^ε ρΐυ’ΐοδορβίρυε ηιέδίέναΐ. 
υη ίεΐ ίΓαναϋ δοίί ηιαηίίεδίεηιεηί ρεπηείίΓε Γυίϋίδαίίοη υΙίέπευΓε δεδ ίεχίεδ, 

εη νυε δε ρΓοεέδεΓ α υηε τεοβεΓεβε δ’οίδΓε δγηίΕέίίςυε, δαηδ Γεδρπί ίηδίςυέ 
ρΓέεέδεηιπιεηΐ. Οη εδί ίουίεΓοίδ οΕ1ί§έ δε εοηδίαίεΓ ςυε, ηιέηιε εοηιρίε ίεηυ 
δεδ ρΓο^Γέδ τέεεηιηιεηί αεοοηιρίίδ δαηδ 1ε δοιηαίηε δεδ έδίίίοηδ, Ια ρβίΐοδορβίε 
β^ζαηίίηε α έίέ, δαηδ Εεηδεηιδίε, ηέ§1ί£έε ]υδςυ’ίεί, εί ι^υ’εΐΐε ηε ίαίί αείυείΐε- 

ιηεηί ρυε δοη εηίίέε ίίπιίδε δαηδ 1ε εΕαηιρ δεδ ίηίέΓέίδ δεδ Κίδίοπεηδ δε Ια 
ρΗϋοδορβίε ηιέδίέναΐε. Εα ρίευνε εη εδί ςυε Ιεδ ηιαηυείδ ου Ιεδ βίδίοίΓεδ §έηέ- 

Γαΐεδ δε Ια ρΜοδορΙιίε, ίουί εοηιηιε Ιεδ βίδίοίίεδ δρέείαΐίδέεδ δε Ια ρβίΐοδορβίε 
ιηέδίέναίε \ η’αεεοΓδεηί α Ια ρβϋοδορβίε β>'ζαηίίηε ςυ’υηε ρΐαεε εη ηιαΓ§:ε 
δεδ δίνεΓδ εουΓαηίδ δ’ίδέεδ; οη ρουπαίί ιηέιηε δίίε:· υηε ρΐαεε εηεοΓε ρΐιΐδ 
ίηδί§:ηίΓίαηίε ςυ’αυχ ρβϋοδορΗίεδ αίαΕε εί |υίνε 2. 

ϋεδ ίΓαναυχ ρΐιΐδ ου ηαοίηδ τέεεηίδ ροΓίαηί δυΓ δεδ ςυεδίίοηδ ρΐυδ ρΓέ- 

οϊδεδ δε Ια ρβίΐοδορβίε δαηδ ΓΟπεηί εΙΐΓέίίεη, εί (^υί οηί έ^αίειηεηί ίΓαίί α Ια 
ρΓέδεηεε δυ ρΐαίοηίδΐηε δαηδ Ια ρεηδέε ^Γεε^υε ιηέδίέναίε, δειηβίεηί ρουνοΐΓ 
δοηηεΓ εεΓίαίηεδ ίηδίεαίίοηδ δυΓ 1ε εαΓαείεΓε ςυε δενΓαίί ΓενείΐΓ, υηε ίοίδ Γεη- 

δεπιβίε δεδ ίεχίεδ χείαίϋδ ρυδίίέ, Ια τεοβείοΕε υΙίέπευΓε δυΓ ΓΗίδίοίΓε τέεΐΐε 
δυ ρΐαίοηίδΐηε α Βγζαηεε. Αίηδί ηε δαυΓαίί-οη ραδ δε ραδδεΓ δε οίίεΓ Ηαπγ Α. 

ν/οΙΓδοη3 εί ΕηδΓε νοη ΙναηΕα4. Οε δεπιίεΓ α ΓηοηίΓέ ςυε Γβείΐέηϊδηιε α εοΐ- 

1. ΤεΙΙβδ άε Ε. Η ο ΓΓηι α η η, Ρΐαίοηίδΐηιΐδ υηδ οβη'δΐΐΐοβε ΡΗϋοδορβίε, Ζϋποΐι, 

1960, έΙ&Γ§Ϊ55εηΐ6Πί έε νυεκ εχροδέεδ α ΓοΓΪβίηε δουδ 1ε ΙίίΓε ΡΙ&ίοηίδηιυδ ιιηά ΜίΙίεΙαΙίεΓ, 
ϋαηδ νοΓΐΓ&§ε άεΓ Βί61ίοίΗε1ί \ν&Γ6υΓ§, ί. 3, 1923 - 1924 (εΓ. αυδδί, α εε δίβεί, Ια ριιΟϊεαίίοη 
αηίέΓΪευΓε <1ε 01. Β α ε υ ηι Κ ε γ, ϋεΓ ΡΙαίοηίδηιυδ ϊηι ΜίίίεΙαΙίεΓ, Μϋηεΐιεη, 1916; Γέεδ. 
ύαηδ ΒείίΓΕβε..., ΜϋηδίθΓ, 1928, XXV, 1-2); δε Κ. ΚΙίΒαηδΙίν, ΤΗε Οοηίίηυίίχ 
οΓ ίήε Ρΐαίοηίε ΤΓαδϊίίοη άυπιΐβ ΐΐιε Μίδέΐε Α^εδ. Ουίΐίηεδ οί & ΟοΓρυδ ρΐαίοηϊειιηι ιτιεδίί 
αενί, Εοηέοη, \ν&Γ6υι·§ ΙηδΙίΙ., 1939 εί 1950; δα ιηέιηε αιαίευί, Ρΐαϋο’δ «Ραπηεηίέεδ» ίη 
ίΐιε ΜίάίΙΙε Α^εδ αηϋ ίΗε Κεηαίδδ&ηεε. Α ΟΗ&ρίεΓ ίη ΐΐιε ΗίδΐΟΓγ οΓ ΡΙαίοηίε δίικϋεδ, έαηδ 
Μείΐίεναΐ αηέ Κ,εηαίδδαηεε δίιιάίεδ, 1941 - 1943,. I, ρρ. 281 -330; εί Ιεδ δερί εχροδέδ (1ε Ρ. 
Οουτεείΐε, Ο.-Οίβοη, Κ. Ο. ΟυίΙΐΓίε εί αυίΓεδ, ρυΒΙίέδ, δοαδ 1ε ΙίίΓε έε 
ΚεεΙιεΓεΗεδ δυΓ Ια ίΓδδίίίοη ρΐαίοηίείεηηε, ρ&Γ Ια Ροηδαίίοη Η&Γάί, ϋαηδ Ια δέπε ΕηίΓείϊεηδ 
δυΓ Γαηίίςυίίέ εΐαδδίςυε, 3, Οεηένε, ναη(1ίβυνΓεδ, 1955. 

2. Εε νοίυηιε ϋε Β. ΤαίαΕ ί δ, Εα ρβίΙοδορΕίε όγζαηίίηε, ςυί εοηδίΐίυε 1ε δυρρίέ- 

ιηεηί η° 2 α ΓΗίδίοίΓε δε Ια ρΐυΐοδορίπε δ’Ε. Β γ ε Η ί ε γ, δεηιΡΙε νουΙοίΓ ίΓαίΙετ 1ε ρΓοέΙέηιε 
δαηδ δοη εηδειηβίε, εί δε ίαςοη δγ^Ιέπιαίίςυβ. Εα τείοηίε ταηιαδδέε δε εε ΙίνΓε, Γέεετηηιεηί 
ρυΟΗέε δαηδ 1ε εαδΓε δ’υηε ΗίδίοϊΓε δε Ια ρΗϋοδορΙιίε, ΡαΓίδ, ΟαΙΙίηιαΓδ, ί. 1, ρρ. 936 - 1004 

(1969), εη έίεηδ Ιεδ Ιίηιίίεδ δυ εόίέ δε Ια ρΗϋοδορΗίε δεδ ΡέΓεδ δε ΓέβΙίδε δίηοη δυ εδίέ 
δεδ ρΓοΙοηβετηεηίδ ροδί-Ογζαηίίηδ δε Ια ίΓαδίίίοη ρΗίΙοδορΗίςυε ηιέδίέναίε βΓεεςυε. 

3. Η. Α. \ν ο Ιίδ ο η, ΤΗε Ρΐιϋοδορβγ οί ίδε ΟΕυΓεΙι ΡαίΕεΓδ, 26 έδ., νοί. 1, Οαηι- 

6πδ§ε (Μαδδ.), 1964. 

4. Ε. ν οη I να η Ε α, Ρΐαΐο εΐιπδίίαηυδ, ΕίηδίεδεΙη, 1964 (δέπε δ’αΓίίεΙεδ δε ναΙευΓ). 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 6 
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ΙυδοΓε, 2 ίΓΒνεπδ Ιεδ ΗεΓΟδΐεδ, 2 Ια ίοπηυΐαΐΐοη θιι άο^η-ιε οδΓοίΐεη ι, εη ρυΓίυηί 
<1υ ρΐηίοηΐδίηε <5ε θΓέ§οΐΓε (ίε Νγδδε -. διίΓ οε ροίηί, Ιη (ΙΐΓεοίίοη οοΓΓοείε <5ε 
1β ΓεοίιεΓεΙιε 2ν2Ϊί άέ]3 έίέ ΐηάίςυεε ρ3Γ Η. .Ρ. ΟΡεΓηΐδδ 3 ςυΐ αναΐί δουίεηυ, 

2νεο Γογοο 3Γ£υιηεηΙδ οοην3Ϊηο2ηίδ, οοηίΓο Κ. Ογοπβιι 4 (ρουΓ ςυΐ Ογο^οϊγο ά& 

Νγδδε οοηηηϊί Ρΐηίοη 2 ίΓηνεΓδ Ροδείίΐοηΐυδ), ςυ’ΐΐ γ 2 οΐιεζ Ογ0°οϊγο, ίουίεδ 
Ιεδ Γοϊδ ςυ’ΐΐ δ’2§ΐί (ίε ρΓοΡΙέηιεδ οοτητηυηδ 2 12 ηιέίυρίιγδΐςυε εΐ 2 Ιη ί!ιεο1ο§ΐο, 

(Ιεδ ίΓΒοεδ (Γυηε ΙεοίοΓε όίΓεείε δε ΡΙηίοη. Βηηδ 1ε ιηέιηε εδρπί, Α. Η. Απη- 

δΐΓοη£ 5 οοηδΐόέΓε 1β ςυεδίΐοη άυ ροίηί άε νυε <ίε Γ2ηίΗΓορο1ο§ΐε, εη ηρρίι- 

ςυαηί ΐ2Γ§εηιοηΙ, άαηδ οε ηουνεηυ ιΙοιηΒΐηε, 1β ίοςοη <5ε Οιεπιΐδδ. Οη ηε δ3ΐι- 

γβϊΙ ηοη ρΐιΐδ οιηείίΓε (1ε οΐίεΓ Ιεδ ίΓηνηυχ <3ε ]. Ο. Μ. νηη λ¥ΐη<5εη 0 εΐ <5ε Η. 

Ρΐ3δ1ΐ2Γ 7, ηΐ υηε έίυοίο ΐπιροΓίηηΐο (1ε Ρ. Ρεηζ 8 βιι δυ]εί <5εδ δοΐιοΐίεδ (ΤΑΓεΐΗηδ, 

ςυΐ η’2 ιπηΙΙιευΓευδείΏοηΐ ρ2δ δυδοΐίε 1’ΐηίέΓεί ςυ'εΐΐε ηιέπί3Ϊί. 
Οη 1ε νοίί, 1ε 02δ (1ε ΟΓέ^οηε <5ε Νγδδο η’εδί ρ38 ΐδοΐέ. Αυ οοηίΓ2ΪΓε, ίουΐ 

2ΐι 1οη§ (1ε ΠιΐδίοΐΓε άε 1β ρεηδέε βγζΒηίϊηε οη εδί εη ρΓέδοηοε (ίε οαδ 3η3ΐθ£υεδ. 

Νοιίδ εη (ίοηηοηδ ιοί ςυείςυεδ εχεηιρίεδ ί^ρΐςαεδ. Οη δε ίΓουνε, εηίΓε υυίΓεδ, 
εη ρΓέδεηεε (Γυηε ίεΐΐε 3ΐΙΐίυ<5ε (1έ)3 νεΓδ 1β ίΐη <5υ V6 δίέοίε, 2νεο Εηέε ιΐε Οβζβ 
(ίοηΐ εεΓίαΐηεδ ρ2§εδ (1η (1Ϊ3ΐο§υο ΐηίΐίυΐέ ΤΗβορ}πα3ΐβ οιι άβ ΙΊιηιηοΠαΙίίβ άβ 
Γάηιβ δοηί (ΙΐΓεοίεηιεηί ϊηδρΐΓεεδ (Ιε ίεΐ ου Ιεΐ <1Ϊ3ΐθ£οε ρΐαίοηΐοΐεη; ΐΐ εη εδί 
(Ιε Γηεηιε (ίε 1β ρΐυδ |2;Γ2η(ίο ρ2Γίΐε (ίε 1’οευνΓε <5ε Ρδείΐοδ ςυΐ, (ίηηδ υη δίγΐε 
ψρΐςυοηιεηί ηέορίηίοηΐοϊεη, εχροδε άοδ νυεδ ρΐαίοηϊεϊεηηοδ; οη τείΓουνε εε 
τηεηιε εδρπί (Ιηηδ οεΓίυΐηεδ ρ2§εδ <1υ ίΓ2Ϊίέ ΐηίΐίυ1έ£αραπ άβ \α τηοα β3ί αύειπάβ, 

<1ο ϋέηιείπυδ <Γ>'(ίοηΐυδ (Ιοηί ηουδ ηουδ ρΓοροδοηδ ρ2Γ 2Ϊ11ειΐΓδ (1ε ρυόϋεΓ ρι*ο- 

οΙΐΒΐηεηιεηί 1η ΐΓ2<1υοΙΐοη 0£ 1β δοηνηβ ίΚοηιΐδίε; Π η'εδί ρ3δ Ιυδςυ’η (Ιεδ 2ΐι* 

ίευΓδ αηοηγηιεδ ςυί ηε δε δοίεηί (ΙΡοοίεηιεηί ίηδρΐΓέδ <1εδ (ΙοοίΓΐηεδ ρΐΒίοηίοΐεη- 

1. Ο”. Ιάβιτι, Ηεΐΐεηίδΐηιΐδ υπό ΟιπδΙϋεΗεδ ίιη ΓΓϋΗεη ίινζΒηίίηίδοΗβη ΟεϊδΙεδΙεΒεη, 

\νϊεη, ΗεπΙεΓ, 1948. 

2. €ϊ. I (Ιειη, νοηι ΡΐΒίοηΐδηιιΐδ ζαΓ ΤΗεοΙοβίε <5©γ ΜγδΐΠ(, <3&ηδ δοΐιοΐαδίΐΐί, I. Π, 

1936, ρρ. 163 - 195. 

3. Η. Ρ. Ο 1ι ε γ η ΐ δ δ, ΤΗε Ρΐ3ΐοηΐδπι οί Οεε^οΓγ οΓ Νγβδ», Ιΐηίν. οί ΙΙΠηοίδ ΡυΡΙ. 
ΐη 03δδ. ΡΙιΠοΙ., VII, 1930, ρρ. 1 -92. Οί. 3. Ό ε η ΐ έ 1 ο υ, Ρΐ3ΐοηίδΐηε εί ίΗέοΙοβίε ηιγδίΐ- 

ςιιε. Εδδ&ϊ δυΓ 13 (Ιοείπηε δρΪΓΐΐυεΙΙε (3ε δζιιηΐ ΟΓέβοίΓβ (1ε Νγδδβ, Ραπ’δ, Αιι&ίεΓ, 1944. 

4. Κ. Ο γ ο η 3 υ, Ροδείίΐοηίϋδ υηε! <1ϊε Ιϋάίδείιε - εΗπδίΙΐεΙιε Οεηεδϊδεχεβεδε, Εείρζίβ- 

ΒεΓϋη, ΤευΙ>ηεΓ, 1914. 

5. Α. Η. ΑΓΓΠδΐΓοη§, ΡΙ&Ιοηΐε Είειτιεηίδ ΐη δ&ίηί Οτε^ΟΓγ οί Νγδδ3’δ ΟοοΙπηβ 
οί Μ3η, (1&ηδ Οοηιϊηίε^η 8ΐυ(3ΐεδ, ί. I, 1948, ρρ. 113-126. 

6. Οί. ί. Ο. Μ. ν 3 η \Υ ί η ά ε η, ΟΡ&Ιείϋϊπδ οη Μαΐίει-. Ηίδ ϋοείΓΐηε 3ηί1 δοιηοεδ. 

Α ΟΗ3ρίεΓ ίη ίΗε ΗϊδΐΟΓγ οί Ρΐ3ίοηϊδπι, Εεΐίΐεη, 1959. 

7. Η. Ρ 13 δ Ιι 3 γ, Ρΐ3ίοη ιιηιΐ Απδίοΐεΐεδ ΐηι «ΡΓοίΓερΐΠ(θδ» (Ιεδ ΙβηιΕΙΐεΗοδ, <1325 

ΑεςΠΐν ίΰε ΟεδεΕίεΗΐε ΟεΓ Ρίιϊΐοδορίιίε (ΒειΊίη), 1965, 1. 

8. Οί. Ρ. Εεηζ, ΒειηεΓΐαιη2εη ζα (Ιεη ΡΙαίοηδεΗοϋεη, ιΐΕηδ ΡΗίΙοδ. \νοοίιεηδίΙ., 
ί. 53, 1933, ρρ. 403 - 408. 
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ηεδ, Ιεΐ ΓηυίευΓ ά’υηε δέπε (ί'όρΐ^ΓΒηιπιεδ δυι- νέΐίιοχ άοδ ιηο(5εδ πιυδίοΗυχ, 

ςυΐ τεηιοηίε νΓ3ΪδεπιΡΐ2Ρ1ειηεηί ηυ Χίνβ δίέοίε, εί ςυΐ ίοηί, 2ΐηδΐ ςυε ηουδ 

οΓογοηδ Γανοΐτ ηιοηίΓό ηΐΐυδΐοη 3 άεδ ρ2δδ2^εδ άη ΙϊνΓΟ III (1ε Ιά Κ£ρ\ώΚί{ΐιβ; 

ςυηηί α ΡΙέίΚοη ςυΐ εδί, οοηίΓηε Ρ. Μ283Ϊ1 2 αρΓΟδ ΟΚ. Ηυίί3 4 5 6 7 8, Γη ηιοηίΓε, 1ε 

άεΓηΐοΓ άεδ §Γ3η(ίδ ρΐηίοηίδηηίδ (ΙΌπεηί, ϋ δεΓ2ΐί εηοοΓε δόυΙΐΒΐίηϋΙε, 3ΐηδί ςυε 

ρουΓ ίουδ Ιεδ ηυίΓεδ ρΙηίοηίδΒηίδ Ι)γζ3ηίϊηδ, ςυ’υηε έΐυίίο π§ουΓευδε εί εχ- 

ΙίΒυδίΐνε ίΐε δεδ έοπίδ ρυΐδδε ροΓηιείίΓε (5ε ίΒίΡε 1β ρ2Γί ά& οε ςύ’ίΐ 2 (ΙΐΓεοίειηεηί 

εηιρΓυηΐέ 2 Ρΐ2ίοη. 

δΐ 1’οη δ’οΐ3δίΐηε, 3ΐηδΐ ςυ’ϋ δε άοιΐ, δεηι61ε-ί-Π, 2 ΐδοΙεΓ Ια ρΓεδεηοε Ιιΐδίοπ- 

ςυε (1υ ρΐΕίοηίδτηε, <5εδ ΒρροΓϋδ ηόορίηίοηΐοΐεηδ 2νεο Ιεδςυείδ εΐΐε 2 δί δουνεηΐ 
έίέ ]α(5ΐδ, ρΓεδςυε νοΙοηίηΪΓεηιεηί, οοηίοηάυε — εΐ υη οουρ (ί’οεΐΐ δυπ 1β βΐΡΙΐο- 

§Γ2ρ1ιίε Γέοοηίε, ίΓέδ ποίιε, <5υ ηέορίΒίοηίδηιε δυίϊΐΓΒ 2 οοηνΒΐηοΓε οη ΓοοουΓ- 

Γοηοε—, οη δ’ηρεΓςοΐί ςυε, ίΐηηίεηιεηί, 1ε ίΓΒνυΐΙ ηοοοηιρίΐ (Ιηηδ 1ε δεοίευι- 

οοηδΐίΙέΓέ, δηηδ είΓε ραΓίΐουϋέΓεΓηεηΙ (Ιέεεναηί, (ΙειηουΓε βΐεη ηιίηοε. Ρ’έΐηη εί 
Ι’οπεηίηίϊοη δοηί (1ό]2 (Ιοηηέδ; ί! τεδίε οερεη(ΐ2ηί εηοοΓε έηοΓΓηόηιεηΙ 2 ίηΐΓε. 

Α οε ρΐ'οροδ, Ιεδ ρεΓδρεοίΐνεδ ςυΐ δε (ίεδδΐηεηί δοηί η3ίυΓο11εηιοηΙ <5ε 03ίέ§οπεδ 
(ΙιΊΤόΓεηΙεδ; εΐΐεδ ρουΓΓ2Ϊεηί, εη ίουδ 02δ, ηευηηιοΐηδ, έίΓε εηνΐδ3£έεδ οοη]οΐηίε~ 

ηιεηί, εη νυε ά’υηε οοορέΓΒίΐοη ρΐυδ είΓοΐίε <5εδ όΓυεΙΐίδ, εί ά’υηε ρΓοηιοίΐοη 
ρΐυδ Γυρίνε εΐ ρΐυδ οοηιρίέΐε άε ΙευΓδ ίΓΒνυυχ ιοδρεοίίίδ. Οη ρευί, (1ε 1υ δοΐ'ίο, 
εηνΐδΒ^εΓ (5’θΓθδ εί (1οΪ2 υη οΐιηπιρ (Ι’ηοίΐοη οοηιηιυηε (Ιυηδ (Ιεδ <5ΪΓεοίίοηδ οοη- 

νει·§εηίεδ. Ρ’εδρπί ςυί 2 ρΓόδΐθε ΐυδςυ’2 ηοδ ]ουΓδ, υΐηδϊ ςυε Ιεδ ηιέίΐιοίΐεδ 
δυΐνΐεδ (Ιυηδ οΐιηουη (Ιεδ (ίοΐΏΒΐηεδ (Ιέοπίδ, ηε δΒυΓαΐεηί είΓε ]υβ,έδ εΓΓοηέδ. Οε 
οΐιεηιϊη ρυΓοουηι δεηιΡΙε είΓε 1ε Ροη; ίί ιηυηςυε υηε οεΓίυΐηε οοοπίΐηηίίοη 
ςυΐ, εη ρΐυδ ά’υηε οεΓίυΐηε οοηδοΐεηοε άε Ια οοηιηιυηαυίέ (1υ Ρυί υΐίΐηιε άεδ 
τεοΙιεΓοΙιεδ, (ΙοηηεΓυΐί 2υ ίΓυνυΠ, ]υδςυ’ΐοί ιηοΓοεΙέ, υηε αοοέΙέΓΗΐΐοη ςυΐ δευίε 
ρουΓΓαΐί εη αδδϋΓΟΓ Γυ^ουίίδδειηοηί δΒίΐδΓηΐδηηί. 

Κέδυηιοηδ, ρουΓ οοηοΙυΓε, Ιεδ ρεΓδρεοίΐνεδ οη ςυεδίΐοη : ά'άύοτά% ςυηηί 
3 Γέίΐΐίΐοη, ϋ δεΓ2ΪΙ δουΗ2Ϊί2ΐ)1ο ςυ’υη ηΐνουυ (ίε οοοπϋηηίΐοη ρΐυδ ρουδδό Γΰί 
Γ3ρί<5επιεηί υίίεΐηί δυΓ υη ρΐυη ΐηίεΓη2ίΐοη2ΐ, 3δη ςυε Ιεδ ίυοΗοδ δοίεηί ηιΐουχ 
ΓέρυΓίΐεδ, εί ςυε 1ε ρΓο^πυτυτιε 2 δυΐνΓε, υΐηδΐ ςυε (Ιεδ ρπηοΐρεδ οοηιηιυηδ εί 
(Ιεδ ηοιτηεδ υηίδεεδ οοηοεΓηυηί ΓέΙηΒΙΐδδεηιεηΙ (Ιεδ ίεχίοδ (ΙεδηΐίΐΓδ δοίεηί <5ό- 

δηΐ$; Ιεδ δΟΓίεδ υοίυείΐεδ (1ενΓ2Ϊεηί είΓε ιηαΐηίεηυεδ εί έΐ3Γ§ΐεδ. ΕιΐΜΐίβ, ςυυηί 
3 Ιη (Ιεδηΐίΐοη, οοηιρΙέιηεηΙυΐΓε, οεΓίεδ, ιηυΐδ ηοη ρ2δ (5’ίηιροΓΐ3ηοε δεοοη(ΐ3ΪΓε 
ρουΓ 2υί2ηί, (5υ 02(1γο δίποίοηιεηί Ηΐδίοπςυε (ίαηδ Ιεςυεί Ι’ένοΐυίΐοη άυ ρΐηίο- 

1. Οί. Απίδ ΙίΡεΓαιιχ εί ρΙιίΙοδορΗίβ 3 Βγζαηοε, II : ΕΐΗοδ εΐ «υηίνεΓδΕυχ» άαηδ Ιπ 
ΤΓαΟϊΙίοη ητυ$ίθ3ΐβ ΡγζαπΟπε, (ΐ3ηδ Αοίεδ (Ια IV0 ΟοηβΓέδ ΙηίεπίΕί. (1ε ρΗΠοδορΙιΐε ηιέΟιενΕίε, 
ΜοηΐΓέΕΐ, 1967 (1969), ρρ. 79- 88. 

2. Ρ. Μ 3 53Ϊ, ίε ρΐ3(οηίδΐηε (1ε ΜίδΐΓΗ, Ρ3Πδ, 1956. 

3. ΟΗ. Ηυίί, ίε ρΐΕΐοηϊδηιε α Βγζαπεε ε( εη Ιϋαΐϊε 3 Ιε Ιιη <!ιι ηιογεη 3§ε, ο.γ., ΙΙΡ 
ΟοηβΓβδ δοίεηί. ΙηίεΓη. ΟΕίΠοΙίυυε, ΒΓυχεΙΙεδ, δε. ρΐυΐοδ., 1894, ρρ. 293 - 309. 
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ηίδΐηε δ’εδί ρουτδυΐνΐε, ίΐ ρουιτβίί είτβ )υ§έ ηέοοδδαίΓε ηυο 1ε$ οοηάϊίϊοηδ ρΗΓίί- 

οαΙίέΓβδ ά& Γέοΐοδίοη <5ε οίιεςμιε ρεηδέε ίηόΐνίάυεΙΙε ου άε οίιυηυε ηιουνεηιεηί 
ρΐυδ βεηέΓ^Ι δοΐεηί έίυάΐεεδ 2 Γοηά, εί ρτέδεηίέεδ (5ε Γαςοη 2 εη Γαοΐΐίίετ Γιηίετ- 

ρΓέίυίίοη; Ια οοηη2ί$$2ηεε εχαεΐε ίίεδ εοηόϊίΐοηδ (ί’αρραπίΐοη (ίε ρίιόηοηιέηεδ 
Ηΐδίοπςυεδ εί ευΙίυΓεΙδ ίεΐδ ςυε \ά τεηυίδδυηεε Ηυηιαηϊδίε όυ IX6 δΐέείε ου ηυε 
εεΐΐε <5υ ΧΓ€ δΐέείε, ηοίυιηιηεηί, ρουιταίεηί ίυεϋίίεΓ Γεχρϋεαίΐοη άεδ εη§ου- 

ηιεηίδ ρέποάίςμιβδ <1εδ Βγζμηίϊηδ ρουΓ 1ε ρΐαίοηΐδίηε 1ε ρΐυδ ρυΓ. Εη ΐτοίχιβιηε 

Ι'ιεχι, ηυαηί 2 Γέίυάε άεδ ίΓαεεδ (ίε ΙεείυΓεδ άΐτεείεδ άε ΡΙμίοη εΐιεζ Ιεδ ιϋνεΓδ 
ρεηδευΓδ Γηέόίενυυχ, ίΐ δΐιίϊίΓ2ίΙ (Γέΐ2Γ£ΪΓ 1η νοίε (1έ]2 ουνεΠε, εί (ΤέΙεηάΓε Ια 
ΓεεΙιεΓεΙιε 2 Γεηδεηιβίε (Ιεδ αυίευτδ υίηδΐ ίπιρίίςυέδ, ίου]ουΓδ δείοη υη ρτο- 

§Γ2ΐηηιε βέηέταί άείίηϊ. Εηβη, ςυ&ηί 2 Γέν2ΐυ2ΐίοη§1οϊ»2ίε ά& Γυρροτί άυ ρΐαίο- 

ηΐδίηε όγζυηίϊη, ϋ γ αυΓ2Ϊί Ιίευ (Γεηνΐδ22ει·, 2 υη δίυάε υΐίέπευτ, ιηαΐδ ηυΐ 
ρΓεη^Γ2ΐί Γ2είηε άυηδ 1ε ρΓέδεηί, εί ςυϊ δεταίί ρΓέρ2Γέ εί αδδυτε ρ2Γ Γίδδυε 
ΙιευΓευδε άεδ 2είΐνίίέδ ρΓεεέάεηΙεδ, Γέΐ26θΓ2ίίοη (Γείυάεδ δγηίίιείίηυεδ ςυί 
ηοη δευίεπιεηί τεΐΓ2οει·2ίεηί ΠιΐδίοΐΓε ρτέείδε (ίυ ρΐ2ίοηΐδπιε 2 Βγζαηεε, ηιυίδ 
αυδδΐ ηιείΐΓ2Ϊεηί εη ν2ΐειΐΓ (ίεδ 2δρεείδ ΐηεοηηυδ <5ε 1’2ρροη όε εείίε (ίεΓηίέΓε 
2 12 ρίηΐοδορίπε Γηεάίενυΐε, εί, ρυΓίυηί, 2 12 ρεηδέε Γηοάετηε 

ΕΥΑΝΟΗΕΕΟδ ΜθυΤ30ΡθυΕ05 

1. €ΐ. ηοίτε ΐΓ2ν3ΪΙ 5ΐΐΓ ΕΊιΐδίοΪΓε όε Ιε ρΐιίΐοδορίιίε εοηιιηε δεϊεηεε Ιιϊείοπςυε εί ηιεία- 
Ηίδίοπςυε (εη βτεε), τεν. ΡατηαδδΟδ, I. 8, 1966, ρρ. 367 - 387, ηουιηιηιεηΐ ρ. 383. 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Εις τον υπ’ άριθ. 2560 κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος 
(οΐίπι δβΓΓΟδ I 40) και μεταξύ των ίϊ. 89ν - 95ν περιλαμβάνεται ανέκδοτον 
εϊσέτι «Έγκώμιον είς τον δσιον πατέρα ημών Άνδρέαν αρχιεπίσκοπον 

τήςΚρψών νήσον». Ό κώδιξ άνήκων άλλοτε εις την Μονήν του Προδρό¬ 

μου παρά τάς Σέρρας χρονολογείται εις τον ια' αί. και περιλαμβάνει λόγους 
εγκωμιαστικούς \ Ή γραφή είναι έξαιρετικώς καθαρά και δεν δημιουργεί 
αναγνωστικά προβλήματα, άλλα ύπάρχουν άφθονα όρθογραφικά σφάλματα. 

Είς τήν περαιτέρω έπιχειρουμένην έκδοσιν τού εγκωμίου τούτου βάσει μι- 
κροταινίας του κώδικος τά μέν όρθογραφικά σφάλματα διώρθωσα σιωπήρώς, 

έδήλωσα δε τάς ιδικάς μου επεμβάσεις προς συντακτικήν καί γραμματικήν 

άποκατάστασιν τού κειμένου. 

Άπό άπόψεως πληροφοριών ούδέν νεώτερον προσθέτει τό έγκώμιον 
τούτο είς όσα ήδη περί Άνδρέου γνωρίζομεν 1 2. Απεναντίας επαναλαμβάνει 
σχεδόν τά στοιχεία, τά όποια παρέχει ήμΐν ό «Βίος του έν άγίοις πατρός ημών 

Άνδρέου τον 'Ιεροσολνμίτον, αρχιεπισκόπου γενομενού Κρήτης, συγγραφείς 

παρά Αάκήτα τον παν ευφήμου πατρικίου καί κυεστορος»3. Μεταξύ των 
δύο κειμένων διαπιστοΰται άμεσωτέρα σχέσις άγουσα είς τήν όπόθεσιν, 

ότι άμφότερα αντλούν εκ τής αυτής συναξαριακής πηγής ή, τό πιθανώτερον, 

ότι τό έγκώμιον είναι έλαφρά διασκευή τού βίου. Βιογραφικά τινα στοιχεία 

1. Πρβλ. ΕΗγΙι&γ4 Α., ϋύβΓίώΓοπιπβ υηά Βεδίαηά όετ Η&βίοβΓαρΙιΐδοΗοη υηά 
ΙιοηιϋείΐδοΕεη ΕίίεΓ&ίιΐΓ όετ βπεείιΐδοΐιεη ΚίΓούε..., τ. III (Εείρζίβ 1952), σ. 798. Ωσαύτως 
Ρ γ. Η ά 1 ]<; ί η, ΒΗΟ3 *,1146. Πληρέστερον περιέγραψε τον κώδικα ό X. Ο. Ν ο \ν ά ο Κ, 
υη ηΐ3ηυ5επί 1ΐ3§ϊο§Γ&ρ1ιίςυε άε Γ&ηείεη ίοηΰδ άυ πιοηαδίέΓε άυ ΡΓοϋτοιηβ (δεττέδ) : 

Εε εο<Ι. Αΐΐιεηεδ, ΒΐδΙ. Ν&1. 2560, ΚΕΒ XVI, 1958 [=Μέ1αη§εδ δενέπεη δαΙανΐΠε], σσ. 

343 - 157, έν σ. 151, 7. 

2. Ή σπουδαιότερα μέχρι σήμερον συμβολή είς τήν έρευναν τοΰ βίου καί τού έρ¬ 

γου τού Άνδρέου Κρήτης έδημοσιεύθη υπό του σεβαστού καθηγητοΰ κ. Ν ικ. Β. Τ ω- 

μαδάκη έν τφ πολυτίμφ έργω αυτού ; Ή Βυζαντινή Ύμνογραφία καί Ποίησις 
(= Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, έκδ. γ', τ. Β'), Άθήναι 1965, σσ. 182- 

210 (τό πρώτον έν Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2,1963, στ. 674- 693). 

Ενταύθα καί βιβλιογραφία πλούσια καί σύγχρονος. 

3. ’Εξεδόθη υπό Άθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ΑΙΣ (—Άνά?νεκτα 
Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας), τ. V, έν Πετρουπόλει 1898, σσ. 169-179. Πρβλ. καί 
αύτόθι, σσ. 422 - 424: «Σημειώσεις είς τον βΐον τοΰ Αγίου Άνδρέου τού Ίεροσολυμίτου». 
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τοϋ Άνδρέου παραδίδονται διά μόνων τούτων των κειμένων καί δέν είναι 
γνωστά άλλοθεν. Οΰτω μόνον τά δύο ταϋτα κείμενα παραδίδουν δτι ό Άν- 

δρέας έσίγα μέχρι τοϋ ογδόου έτους της ήλικίας του, ότε «φωνήν άφίησιν 

ό παϊς έναρθρον» θαυματουργικώς μετά κοινωνίαν τώνάχράντων Μυστηρίων. 

Εις άμφότερα τά κείμενα επίσης παραδίδεται ή πληροφορία, ότι ό Άνδρέας, 

ώς αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κατά τινα εναντίον τής νήσου αραβικήν επιδρο¬ 

μήν, ύπέμεινε δεινήν πολιορκίαν εις τό όχυρόν τοϋ Δριμέως και ένίσχυσεν 
ηθικώς τούς ύπερασπιστάς αποκρούσαντας διά των ευχών του τούς επιδρο¬ 

μείς "Οχι μόνον ή εϊδησις καθ' έαυτήν αλλά καί ή φραστική διατύπωσις, 
ή όποια είναι σχεδόν ή αύτή καί εις τά δύο κείμενα, άποδεικνύει τήν βαθυ- 

τέραν μεταξύ των σχέσιν. 

Αλλά τά κείμενα συμφωνούν καί εις τάς παραλείψεις. Οϋτω δέν δια- 

σαφοϋν τό ζήτημα, άν ό Άνδρέας είχε βαθμόν ίερωσύνης, οτε μετά τήν 
Τ' Οικουμενικήν Σύνοδον ήλθεν έξ 'ίεροσολύμιρν εις Κωνσταντινούπολιν. 
Άμφότερα παρασιωπούν (σκοπίμως;) τήν παρέκκλισιν τοϋ Άνδρέου προς 
τον μονοθελητισμόν, περί ής πληροφορεί Θεοφάνης ό 'Ομολογητής (1* 817) -. 

Ωσαύτως ούδέν λέγουν τά κείμενα ταϋτα περί τής στάσεως του Άνδρέου 
έναντι τής είκονομαχίας. Καί όμως είναι πολύ πιθανόν ότι ό Άνδρέας ύπε- 

στήριξε τάς εικόνας. Περί τούτου μαρτυρούν σαφώς τά ύμνογραφικά κεί¬ 

μενα, ώς καί τινα άγιολογικά 3. 

Παρά τάς ανώτερο) ομοιότητας έπισημαίνονται καί τινες διαφοραί δη- 

μιουργοϋσαι τήν έντύπωσιν, ότι ό ανώνυμος έγκωμιαστής ειχεν ίσως τήν 
πρόθεσιν νά συμπλήρωσή ελλείψεις τοϋ βίου. Καί πρώτον επιχειρεί νά 
δικαιολογήση τήν έν Κωνσταντινουπόλει οριστικήν παραμονήν τοϋ Άν¬ 

δρέου μετά τήν έξ Ιεροσολύμων αποστολήν. Ώς γνωστόν, τήν Εκκλησίαν 
τών Ιεροσολύμων άντιπροσοιπευσεν εις τήν Τ' Οικουμενικήν Σύνοδον 

(680/81) άπλοΰς πρεσβύτερος διά τήν κρισιμότητα τών καιρών (ή Ιερου¬ 

σαλήμ άραβοκρατεΐται καί ό πατριαρχικός θρόνος χηρεύει ήδη από τοϋ 
638). Διό καί έζητήθη επίσημος ομολογία τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων, 

1. Άθ. Πάπαδοπούλου-Κεραμέως, ΑΙΣ, τ. V, σ. 177, 3-16 και στ. 
176 - 192 τοϋ παρόντος. Τήν ιστορικήν σπουδαιότητα τοϋ χωρίου έπεσήμανεν ό Ί. Β. 

Π α π α 5 ό π ο υ λ ο ς, Ή Κρήτη υπό τούς Σαρακηνούς, Άθήναι 1948, σ. 37. Πρβλ. καί 
Θ ε ο-χ. Δετοράκη, Αϊ όραβικαί έπιδρομαί καί ή έν Κρήτη Άραβοκρατία εις αγιο¬ 
λογικά καί ύμνογραφικά κείμενα, Κρητ. Χρον. ΚΑ', 1969, σσ. 119 -129, ένσσ. 122 - 123, 

ένθα ό Αθηναϊκός κώδ. 2560 έγράφη ώς 2506 έκ τυπογραφικής αβλεψίας. 

2. Έκδ. ά € Βοογ, χ. I, σσ. 362, 18 - 27, 382, 10- 21. Πρβλ; καί Ν. Β. Τ ω μ α δ ά- 

κ η, ενθ’ άνωτ., σσ. 187- 188, 189. 

3. Οΰτω τό υπό τόν τίτλον «Βίος και πολιτεία τοϋ όσιον πατρος ημών Άνδρέου άρ- 

χιεπισκόπον Κρήτης τοϋ Ίεοοσολνμίτου» συναξαριακόν συμπίλημα, τό όποιον έδιγμο- 

σίευσεν ό Β. ΕεΙγεον, Μβηοΐοβϋ εηοηγιυϊ όγζαηίΐηΐ... ςυεε ευρατδυηί, τ. II (έν Πε- 

τρουπόλει 1912), σσ. 136- 137, έν σ. 137, 7-11. 
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καί τής πρός τοϋτο πεμφθείσης έξ Ιεροσολύμων επισήμου άντιπροσωπίας 
μετέσχε καί ό Άνδρέας μεΓ άλλων δύο γερόντων. Η αποστολή αύτή τοπο¬ 

θετείται χρονικώς είς τό φθινόπωρον τοϋ 685, διότι, ότε έφθασεν ή άντι- 

προσωπία είς Κωνσταντινούπολιν, ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος Δ' ο Πω- 

γωνάτος είχε προ μικρού άποθάνει καί ήδη έβασίλευεν ό Ιουστινιανός Β 
(685 - 695, 705 - 711) 1 2. Μετά ταϋτα οί μέν δύο γέροντες τής αποστολής 
έπέστρεψαν είς Ιεροσόλυμα, ό δέ Άνδρέας παρέμεινεν όριστικώς πλέον είς 
τήν βασιλεύουσαν καί ούδέποτε έπανεΐδε τήν Ιερουσαλήμ. Γό γεγονός 

τοϋτο ό βίος άφίνει αδικαιολόγητον, ενώ τό έγκώμιον επιχειρεί τήν 
προσαγωγήν αληθοφανούς δικαιολογίας : «Οία δέτα τον Θεόν κριματα' διά 

τών εναντίων πολλάκις τά χρηστότερα έπάγονσι. Νόσω τό σώμα ο θειος Αν- 

δρέας κατεργασθείς καί άκων τη πόλει έμψιλοχωρεϊ. Οι δέ σννόντες λαβόντες 

τάς βασιλικός σύλλαβός πρός τα οικεία στένοντες ενθνδρομονσι, δεινήν, ώς 

εϊκός, τοϊς πέμψασιν άποφέροντες τήν άγγελίαν διό τόν θειον Άνδρέαν. . .» 

(στ. 89 - 93). 
Άλλο σημεΐον, είς τό οποίον τό έγκώμιον φαίνεται ότι συμπληρούνει 

τόν βίον, είναι τό αφορών είς τά περί του Άνδρέου ώς ύ^νογράφου. Ό Νι¬ 

κήτας περιέργως αγνοεί τό ύμνογραφικόν έργον τοϋ μεγάλου ποιητοΰ ουδέ 
τόν Μέγαν Κανόνα άναφέρων. Απεναντίας τό έγκώμιον διαλαμβάνει περί 
τής ύμνογραφικής δράσεως τοϋ Άνδρέου καί ιδιαίτερον ποιείται λόγον 
περί τοϋ Μεγάλου Κανόνος : ά.. .αυτός (ό Θεός) πόσης σοφίας και σννέ- 

σεως πληρώσας αυτόν τήν καρδίαν έξυμνεϊν παρεσκενασε τας τών άγιων 

καί δικαίων μνήμας, πράγμα ον πολλοϊς τότε περισπούδαστου. Χρόνοις δέ 

ύστερον ανξηθέν και ώσπερ τι ρεύμα πλημμνρονν πάσαν κατήρδενσε τήν 

εκκλησίαν και καθωράισε τή ενφραδεία τών λόγων. Τις γόρ τόν Μέγαν 

οντω λεγόμενον έν κανόσιν άκονσας, εν ώ τα αλλόκοτα πάθη εστηλιτευσεν, 

ονκ ίλνν παθών έκ ψυχής έκτινάξας πρός μετάνοιαν βλέψει προθνμω καρδία; 

τώ γόρ ήδει τον μέλους παρενείρας τό ωφέλιμον παντας διηγειρεν είς δοξο¬ 

λογίαν καί αίνον Θεού» (στ. 142 - 150). Ή μνεία αυτή τοϋ ανωνύμου έγ- 

κωμιαστοϋ περί τοϋ Μ. Κανόνος άποδεικνύει ότι τό εκτενές τοϋτο ποίημα 

μεγάλιος έξετιματο καί είχε καταστή δημοφιλές ήδη κατά τόν ια αιώνα. 

Γενικώς τό παρόν έγκώμιον παρουσιάζει ένδιαφέρον ώς έν έπί πλέον 

κείμενον περί τοϋ μεγάλου ρήτορος καί ποιητού τής Εκκλησίας μας Αν¬ 

δρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης τοϋ Ίεροσολυμίτου. 

1. Πρβλ. 8. V & ί I ]ι έ, 831111 Απάτό δε θείε, Εςήο$ άΟπεηί V, 1902, σσ. 378 - 389, 

έν σ. 381. 
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Οοά. ΑΐΗβη. 2560. 

ί· β?ν Λόγος η'. Μηνϊ Ίουλίφ είςτήν Δ'. 

Έγκώμιον εις τον όσιον πατέρα ήμών Άνδρέαν αρχιεπίσκοπον 

τής Κρητών νήσου. 

Ενλόγησον πάτερ. 

Μέγα άνθρωπος καί τίμιον άνήρ ανδρεία καί σωφροσύνη καί συνάσει 

κεκοσμη μένος- βραχύ τι ύποβέβηκε τής των αγγέλων αξία ς διά την προς τό 

γεώδες τοντο σώμα συνάφειαν, άλΧ ονπω μακαριστός διά τό τής έκβάσεως 

άδηλον. 'Ο δέ άναντιρρήτω τέλει την ζωήν καταλυαας, ούτος ήδη σαφώς 

δ μακαρίζεσθαι άξιος. Τοιγαρονν καί ημείς τον τής ανδρείας έπώννμον καί τής 

Κρήτης πρόεδρον, ώς έν καλώ τον βίον καταλύσαντα καί προς την άγήρο.) 

ζωήν μετάτάξαντα τών πόνοον τά γέρα παρά τής άρχιφώτον δεξιάς ληψό- 

μενον, νόμοις εϊκοντες εγκωμίων τον έπαινον προσηκόντως πλέξαι. ώήθημεν 

ονκ έξω τής αλήθειας φερόμενοι. Έπεί ουδέ κατασκευή λόγον λαμπρύνει τον 

10 ενφημονμενον, άλλ’ ή το)ν έργων άπόδειξις καί ή είς άκρον αρετής άνάβα- 

σις· ώσπερ, ουδέ έμφυτον κάλλος των εξ άνθέων δεήσειεν αν είς ώραιότητος 

υπερβολήν. Δει δέ τά περί αυτόν ανο)θεν άναλαβόντας ώς εν πίνακι τώ λόγο) 

προθεΐναι, ιν εχοιεν οι των καλαον ερασταί βίου αρχέτυπον τά εκείνον κατορ- 

14 Οώματα καί τά υπέρ τής ορθής πίστεως σπουδάσματα καί παλ,αίσματα. Ει 

ί. ?0Γ γάρ καί τρόπος εις επαινούμενος άνδρός αγαθόν προς | εαυτόν τούς φιλ,υ- 

κάλλους εφέλκεσθαι δνναται, οπού τοσοντον ύψος αρετής καί βάθος γνώσεως 

και τροπών ενθντης και τα - άλλα άξιοζήλωτα προτερήματα, πώς ονχ ικανά 

προς διάπυρον έρωτα τούς νωθρότερους διεγεϊραι καί προς τον όμοιον παρα- 

καλέσαι ζήλον ; 

20 Τούτο) τοίνυν τώ μακαρίω πατρίς πόλις Δαμασκός επί καλώ τής έφας 

κείμενη καί παντοίοις κομώσα τοϊς άγαθοϊς. Πατέρες δέ θεοφιλείς τον τρό¬ 

πον και το σέβας πιστότατοι Εεώργιος καί Ερηγορία, ιόν τοϊς όνόμασιν καί 

ή πολιτεία σννέδραμεν αμφότεροι γάρ επιμελές γρηγορήσαντες έν έργοις 

άγαθοϊς θεόν γεώργιον ώφθησαν καί δικαιοσύνην αντω έκαρποφόρησαν έχρήν 

2δ γάρ εκ ρίζης αγαθής καί αγαθόν κλάδον άναβλαστήσαι. Έπεί δέ καί είς φώς 

ηκε, γλωσσης δεσμοϊς ευθύς κατακρινεται επί ολ,οις χρόνοις επτά. Καί τοντο 

πάντως ονκ άθεεί σνδέ παρέργως, άλλ* ιν εξ αυτής γραμμής γλωσσης έπι- 

κρατέστερον γένηται τής προχείρου είς αμαρτίαν τοϊς πολλοϊς καί απώλειαν. 

Όκταέτους δέ ήδη γεγονότος παραγίνεται άμα τοϊς εαυτόν τοκενσιν είς τό 

30 τής θεομήτορος τέμενος τών θείων μεθέξοντες μυστηρίων. Μετά δέ την των 

άχράντων τούτων μετάληψιν — όή τις άξίως άσεται τά ελέη σου, Κύριε — 

2 οΓ. Ρδ. 8, 6. 24 I Θογ. 3, 9. 
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φιονήν άφίησιν ό παϊς έναοθυον, οϊαν είκυς έκπλ.ήξαι τούς παρόντος καί προς 

ευχαριστίαν κινήσαι. Οι μεν ούν γονείς αυτόν τώ παραδοξω τον θαύματος 

34 φόβο) καί χαρά τάς ψογάς πληρωθέντες οϊκαδε έπανήεσαν καί τό από τονόε 

1. ?ον ό θείος Άνδρέας παραδίδοται τά τον [ Δαυιδ έκδιδάσκεσθαι λωγια. ( Ος έκεϊ 

αεί φοιτών ον κατά παϊδας είχε τό φρόνημα, αλ/έ οίον προβεβηκός καί πάγιον 

καί συνέσεως άνάπλ,εων. 

'Ως δέ καί τοϊς’τελεωτέοοις επέβη τών μαθημάτων νοός όξύτητι υπέρ 

ήλικας ώφθη θανμαζόμένος. Έπεί δέ καί ηλικίας ήπτετο μείζονος παρά τών 
40 αυτόν γεννητόρων τή τών "Ιεροσολύμων εκκλησία προσφέρεται δώρον ώς 

αληθώς άξιά χρεών καί Θεώ εναπόδεκτον χερσί τε ήγιασμέναις του ταύτην 

ιθύνοντος (»Θεόδωρος δέ ούτος ήν ό πολώς τά θεία) τήν κεφαλήν κείρεται καί 

τώ ίερώ έγκαταλέγεται κλήρο). Τή δέ τών τριχών αποβολή καί τά τερπνά 

τον βίου ώς ρευστά συναποβάλλεται νύκτο)ρ καί μεθ* ημέραν τά θεϊα έκμε- 

45 Λετών λ.όγια’ δι α αναβάσεις έν τή καρό ία τιθέμενος παν ύψωμα έπαιρόμενον 

διά ταπεινοφροσύνης καταβάλιλων ήν. Έν. τοιαύτη οϋν λιτότητι βίον καί ηθών 

καταστάσει ό θειος ούτος Άνδρέας διαπρέπων τή τών νπογραφέο)ν έντάττε- 

ται υπηρεσία' πάντχον δέ υπερανεστηκώς έν τε συνέσει καί διακρίσει, ό πα- 

τριάρχης τώ διορατικά) ομματι (οϊος εκείνος θεωρήσαι ικανός ών) τό δια- 

50 λ.αμπές τής ψυχής αυτόν ένορών πάντα τά τής εκκλησίας αντω εγχειρίζει. 

(Ός ον μόνον αντω γήρονς βακτηρία έγεγόνει άλλα καί υπέρ μάχης ταύτης 

καί πρόβολος ενσεβείας καί ιερέων υπογραμμός καί κανόνο)ν στάθμη, μονα¬ 

στών άλ,είπτης καί πτωχών σιτοδότης, χηρών προστάτης καί ορφανών άντι- 

ί. 9\Τ λήπτωρ, καταπονονμένο)ν εκδικητής καί λνπουμένων ί παραμυθία καί άπο- 

55 στο/Ιικώς εϊπεϊν τοϊς πάσι τά πάντα γενόμένος, ϊνα καί πάντα κερδήση. Έπεί 

δέ έξ άνθρώπο)ν ο είρημένος γέγονε πατριάρχης καί προς τήν άπονον μετέβη 

λήξιν, διά τον θείου Άνόρέον καί αύθις το. τών εκκλησιών ιθύνοντα καί 

διεξήγοντο. 

Τής δέ άγιας καί οικουμενικής έκτης συνόδου έν τή θευφνλάκτω καί βάσι¬ 

μο λάδι τών πόλεων ενσεβώς συγκροτηθείσης επί βεβαιώσει τών προλαβονσών 

αγίων πέντε συνόδων καί καθαιρέσει τών μονοθελητών Σέργιον καί Πύρρον 

καί τών όμοφρόνων αυτών επί Κωνσταντίνου τον ευσεβούς βασιλάως πατρός 

Ιουστινιανού, ήτις τή δρεπάνη τών ορθών δογμάτων έκ ριζών άποτεμοϋσα 

τά τής κακοδοξίας ζιζάνια έθέσπισεν επί μέν τής ένσάοκον θείας οικονομίας δύο 

(15 φύσεις καί δύο θελήσεις καί δύο ένεργείας όμολωγεϊν, επί δέ τής άδιαιρέτου 

καί όμοονσίον ζωαρχικής Τριάδος μίαν φύσιν, μίαν θέλησιν, μίαν ενέργειαν, 

τους δέ μή ούτως φρονοϋντας άναθέματι καθνποβαλονσα, πανταχοϋ γής τά 

45 Ρδ. 83 (84), 5. 45-46 11 Θογ. 9, 5. 55 I Θογ. 9, 22. 

63 άποτεμούσης οοά. 
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όρισθεντα και δογ ματισθέντα πρός ένωσιν καί βεβαίωση* των θείων εκκλη¬ 

σιών έγγραφος έκθεντες έξαπέστειλαν τον βασιλ,έως ταϋτα νποσημηναμεν ο ν. 

70 5 Εφθασε δέ τό τοιοϋτον κήρυγμα και μέχρις αυτής τής των 'Ιεροσολύμων 

εκκλησίας. Και δή πάντων εν ταντώ σνναθοοισθέντονν, αρχιερέων, Ιερέων και 

θειων θεοφορων πάτερων, οϊ τά έκτεθέντα διψώσαις άκοαϊς ένωτισθέντες 

ί. 91ν δοξασαι τε τον Θεόν και τον τον φίλο χριστόν ) βασιλέχος διάπυρον ζήλων 

νπεραγασθήναΐ' διό αντίγραφα δείν έγνωσαν έκπέμψαι πρός τε την αγίαν 

75 σύνοδον και τον ενσεβέστατον βασιλέα. Ον δή γενομένον έζήτονν τους ταϋτα 

αζιως αποκομισοντας’ πολλής οϋν, ώς εΐκός, σνζητήσεως γενομένης, των 

άλλων πάντων άπογνόντες, πρός μόνον τον θειον Άνδρέαν τάς ελπίδας άπο- 

τεινονσιν διά τε την τον νοός άγχίνοιαν και την των κανόνων και δογμάτοον 

ακρίβειαν και τό πολϋ τής γλώττης έν ταϊς άποκρίσεσιν. Τούτω τοίνον τά 

80 αντίγραφα πιστεύσαντες μετά και ετέρων δύο πατέρων πρός την βασιλίδα 

έκπέμπουσιν των πόλεων δς νόμω νπακοής την οδόν διανύσας ταύτη έπι- 

δημεϊ. Εύρε δέ τον μέν βασιλέα Κωνσταντίνον την επίγειον καταλείψαντα 

βασιλείαν πρός δέ την έν ονρανοϊς μεταχωρήσαντα, τω δέ νίω Ιουστινιανό) 

τα τής βασιλείας σκήπτρα εγχειρίσαντα' ώ και τά αντίγραφα άποκομίσαντες 

85 μεγάλης έτνχον τής προνοίας. ' Ο δέ βασιλεύς τό εύσύνετον τον θειον Άνδρέου 

καταμαθιον καί τό ακέραιον έν ταϊς άποκρίσεσιν και τό λίαν προφορικόν δι αι- 

δοϋς είχε και τής προσηκονσης τιμής' ειτα δεξιώς αυτούς φιλοφρονήσας καί 

γραμμασι κατοχνρώσας πρός την ένεγκονσαν έκπέμπει. 

Ο ία δε τα τον Θεόν κρίματα' διά των εναντίων πολλάκ,ις τά χρηστότερα 

!)0 έπάγουσι. Νόσω τό σώμα ό θειος Άνδρέας κατεργασθείς καί άκων τή πόλει 

έμφιλοχωρεϊ. Οι δέ συνόντες λαβόντες τάς βασιλικός σύλλαβός πρός τά οικεία 

ί. 92Γ στέ\νοντες ενθνδρομονσι, δεινήν, ώς είκός, τοϊς πέμψασιν άποφέροντες την 

αγγελίαν δια τον θειον Άνδρέαν. 'Επεί δέ ράον αντώ τά τής νόσον έγεγόνει 

καί νγιώς τό παν εϊχεν, ό τής εκκλησίας πρόεδρος εις έν των τής πόλ,εως 

95 σε μνειών τούτον καθίστησι γαλήνης καί ησυχίας άπολ,αύοντα πολλής. "Ος τή 

τών λογο)ν σαγηνη προς διορθωσιν βίου πάντας έχειραγώγει, ό)ς έντενθεν 

η περί αντοϋ φημη πανταχοϋ περιθεονσα δήλων ποιεί καί αντώ) τώ κρατονντι. 

Καί δή προσκαλ,εσάμενος τούτον καί γνούς τά κατ αυτόν, πολλά τε νπ αυτόν 

τοίς φιλοθέοις έκείνοις διηγήμασιν την ψυχήν ώσπερ βελπιωθείς χείλη άγαλ- 

100 λιασεως ην ευχαριστιών τώ Θεό) τώ τοιαντην αντίο παρασχόντι σύνεσιν. 

Αμέλει καί τώ αρχιεπίσκοποι τής πόλχως έκπέμπει τούτον τω τών 

διακόνων τάγματι τής νπ' αντοϋ Μεγάλης τοϋ Θεόν Εκκλησίας έγκαταλ,έ- 

ζαι. Ον δή καί γενομένον διέπρεπεν έν τώ τοιούτω κλήρα) ώς άστήρ παμ- 

99 - 100 οΓ. Ρδ. 62 (63), 5. 
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φαέστατος μέσον τών άλλων φωτίζων τούτους ταϊς καθ' έκάστην αντοϋ είση- 

105 γήσεσι καί όμιλίαις καί ταϊς τών ζητημάτων έπλύσεσιν. Ον πολ.ν τό έν μέσα) 

καί τή τοϋ εναγοϋς ’ Ορφανοτροφείου διοικήσει παρά τον κρατοϋντος εμπι¬ 

στεύεται. Καί γίνεται ό θειος Άνδρέας ορφανών πατήρ, γηρών προστάτης, 

νυσούντων Ιατρός, ήν βούλ.ει νόσον καί ιατρείων, πενήτιον προμήθεια, περι- 

109 βολή γυμνών, έξαιρέτιος τών υπό τής ίεράς νόσου κατεχομένα)ν άδεληών 

92ν ημών. Καί γάρ έργον ήν αντώ διά παντός απαραίτητον τό έκάστης \ τής 

ημέρας προσιέναι τούτους καί μετά τής άλλης παντοδαπής θεραπείας και 

ψυχών αυτών έπιμέλ^ειαν ποιεϊσθαι, πράξεις αυτών καί λωγισμονς άνερεννών, 

ϊνα καί διπλής αύτοϊς μέταδίδωσι τής ώφελ.είας. Εΐτα και την τιόν Ευγενίου 

διακονίαν διά τό κηδεμονικόν αντοϋ καί φιλόπτωχον εγχειρίζεται’ δς τή 

115 άγρύπνω καί χρηστή αντοϋ διοικήσει τό στενόν ταύτης είς πλ^ατυσμόν μετή- 

νεγκε και τά κάτω κείμενα δεόντως άνύψωσε καί τά πολλοϊς χρόνοις διαρ- 

ρνέντα σοφή προνοία άνεκαίνισεν έν πάσι γάρ αντώ πλονσία κατεχεϊτο χάρις. 

Καί μέντοι γε έκ δννάμεο)ς εις δύναμιν πορενόμενος καί από δόξης εϊς δόξαν 

αναγόμενος ψήφω θεία τής τών Κρητών νήσου πρόεδρος καί ποιμήν προχει- 

120 ρίζεται. "Ος διά ταπεινοφροσύνης υπερβολήν ώκνει καί άΰεβάλλετο την ιεραρ¬ 

χίαν, εϊς νονν βάλλων τό επικείμενον ανταϊς βάρος καί την τών έμπιστενομένων 

λωγικών προβάτων πολυσχιδή κνβέρνησιν. 

Έπεί δέ καί άκο>ν τοϋ θρόνον έπέβη καί χρίσμα θειον παρά τής άνιοθεν 

προνοίας έδέξατο, ευθύς επιδαψιλεύεται τον έλεον καί τήν συμπάθειαν. 'Ως δέ 

125 καί τήν λ,αχοϋσαν κατέλ,αβεν καί παρά τοϋ έκεϊσε ιερατικού πληρώματος 

καί τοϋ φλοχριστού λ.αοϋ άσμένος νπεδέχθη, ούκ ένέλχιπε νύκτιορ καί μεθ* 

ημέραν νονθετών, διδάσκων, καταρτίζων τό έμπιστευθέν αντώ) λογικόν ποί- 

μνιον καί ώς έν μάνδρα τή Εκκλησία τοϋτο κατασφαλιζόμένος καί ράβδο) 

ί. 9Υ δννάμεως τούς νοητούς ) άπελ.αύνων Θήρας καί τή σφενδόνη τών άδιαλιείπτων 

100 αντοϋ προσευχών κατατρανματίζων τούτους. Τοιούτου τοίννν οι Κρήται έλα- 

χον ποιμενάρχου καί τοιαύτης καθαρός άπέλαυον έκάστης ημέρας τής διδα¬ 

σκαλίας. Καί οντιος τοϊς θείοις νμνοις σχολ,άζοντες καί τή τών θείων Γραφών 

μελέτη προέκοπτον έν πόση αρετή καί σεμνή πολιτεία. "Οπερ σύμβολον εναρ¬ 

γές ήν τής άνωθεν έμπνενσθείσης αντώ) θείας χάριτος καί ένεργείας' ποτέ 

105 τοίννν βαλόμένος επί νονν ό θείος οντος Άνδρέας τήν προτέραν είρηναίαν 

καί ήσύχιον διαγωγήν ζημίαν ον τήν τυχοϋσαν ηγείτο ταύτης τήν επιστασίαν 

καί τούς καθημερινούς θορύβους. Καί δή μια τών ήμερων τά έρημικώτερα 

τής νήσου διιό)ν καί τούς άπανταχή ταύτης τόπους περισκοπήσας εύρό)ν χωρίον 

καθαρόν θορύβου ναόν τε έκεϊσε έδείματο και μικρά καταγώγια· κάκεϊ εαυτόν 

140 ώς ο ιόν τε σνγκλ-είσας έπλατύνετο τήν καοδίαν καί τώ πνεύματι ήγαλλιάτο. 

118 οί. Ρϊ. 83 (84), 8. 128 - 129 οΓ. Ρε. 109 (110), 2. 140 οΓ. Οο. 11,16, Ρδ. 118 

(119), 32, Εας. 1, 47; 10, 21. 
74 έγνων οοά. 90 έττάγοοσα οο(3. 
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0 ό* δίόούζ λό?υν έν ανοίξει στόματος και δια τον παιόός αυτόν Δανϊδ 
φθεγξάμενος «πλάτυναν τό στόμα σου και πληρώσω αύτό» αύτός πόσης 

σοφίας καί συνέσεως πληρώσας αύτον τήν καρδίαν έξνμνεϊν παρεσκεύασε 
ταςτων άγιων και δικαίων μνήμας, πράγμα ού πολλοίς τότε περισπούδαστον. 

14δ λρόνοιςδέ ύστερον αύξηθέν καί ώσπερ τι ρεύμα πλημμυρονν πάσαν κατήρ- 

δενσε τήν εκκλησίαν καί καθοιράισε τη ευφράδειά των λόγων. Τις γάρ τον 
Μεγαν οντωλεγόμενον έν κανόσιν άκούσας, έν ώ τά άλλόκοτα πάθη έστηλί- 

ί. ?3ν τευσεν, οΰ* ί\λύν παθών έκ ψυχής έκτινάξας πρός μετάνοιαν βλάψει προθύμω 

καρδια; τω γάρ ήδεί τον μέλους παρενείρας τό ώφέλιμον πάντας διήγειοεν 
150 εις δοξολογίαν■ καί αίνον Θεόν. Τις τους έγκωμιαστικούς λόγους έντνγών 

ον θαυμάσει τό λεϊον καί προσηνές καί καθαρόν τον λόγον ; τις τούς πανηγυ¬ 

ρικούς αυτόν, προσβολών, δι ών τάς δεσποτικάς καί θείας έορτάς άριστα δια- 

γραψας^ κατά τε θεωρίαν καί ιστορίας έξήγησιν ον πόσης ευφροσύνης καί χά~ 

ριτος εμπλησθήσεται καί ποταμόν σοφίας ύπερεκχεϊσθαι αυτόν τοις χείλεσι 
1 ο.) φήσειεν; τις τους έπιταφίους καί έξοδίονς τής Θεομήτορος καί άχράντον 

δεσποινης ημών Θεοτόκον έγκύψας ον παρεστάναι δόξει τω σκίμποδι καί επι¬ 

τύμβια αδειν καί τό πάθος όπολοφνρεσθαι; 

Αλλ Ινα μή τά καθ' έκαστον έπεξίοιμεν έπ άλλην βαδ ιού μέθα τον λόγον 
νποθεσιν. Ως ούν εαυτόν δι έπιμελείας έργων αγαθών ναόν Θεόν άπειργά- 

100 σατο έννονν καί έμψυχον, ναόν τή Θεομήτορι άνίστησιν εύπρεπή λίαν καί 
έντιμον Βλαχέρνας τούτον κατονομάσας, Ιερείς τε καί λευΐτας καί πάντα τον 
κλ?]ρον εκ τής των μοναχών όμηγνρεως καταστήσας άκατάπανστον φέρειν 
δοξολογίαν παραδέδωκεν, πλεϊστα τούτοις καθιερώσας εις τό μή καθέλκεσθαι 

νπ°χ τών αναγκαίων σπανής- οθεν καί τό προσεγγίζειν Θεώ κατά τό δν- 

1(ι.) νατον^ ανθρώπινη φύσει καί τό άπερισπάστως προσεύχεσθαι προσγίνεται. 
Καλώ δέ το καλών έποικοδομών καί αγαθά έπ άγαθοϊς προστιθέμενος καί 

. 9ν έτέρονς τρεις άνίστησιν οίκους θεοφιλείς καί 1 πάσι περιβόητους- ένα μέν τοις 
νοσοϋσιν, όν καί ίατρεϊον ώνόμασεν, έτερον δέ τοις πενία καί γήρα πιεζο- 

μένοις, δνκαί πτωχοτροφεϊον έκάλεσεν, άλλον τοις από ξένης καί μακράν ήκον- 

17° σιν, δν καί ξενοδοχεϊον προσηγόρενσεν, πάσαν αύτάρκειαν έκ δαψιλούς χειρός καί 
προαιρέσεως όαψιλεστέρας παρασκενάσας έχειν αυτούς, ώς τά του Θεού τω 
Θεώ έν ίλαρότητι προσφέρων. 5Εν τούτοις ούν παραγενόμενος ού μόνον τών 
προσιόντων απένιπτε τους πόδας, αλλά και τάς ψυχάς ώς πατήρ φιλόστοργος. 

Ναούς δέ ετέρους τω χρονω καί τω κλόνω καταπεσόντας άνήγειρε πρός δοξο- 
175 λόγιαν Θεόν καί τών πιστών ώφέλ,ειαν. 

Τι δέ τό μετά ταντα; οι τών Αγαρηνών άθεώτατοι καί νανμαχίαις 

142 ςΓ. Ρδ. 80 (81), 11. 

146 κατωράισε ςο<1. 166 προστιθέντος οοΟ. 
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εμπειρότατοι, τό ορμημα αυτών έν θαλάσση θέμενοι διά πλήθους σκαφών 
τή τών Κρη τών νήσω έμμανώς έπ έστησαν, σάλος δέ είχε καί φόβος πάντας 
τους αντόχβονας καί περίοικους ταύτης. Γ0 δέ σοφός τά θεία Ιερομύστης, 

180 οια προορών τά μέλλοντα, ον κατεκλάσθη τον λογισμόν, ον κατέπεσε τή 
συμφορά, άλλα μετά τον νπ αυτού ποιμαινομένον λαού τδ τον Δριμέως οντω 
προσαγορενόμενον φρουρών καταλαβών δεήσεις παννύχονς προσήγε Θεώ’ ήν 
γάρ σύνηθες αντίο διά τάς τών έθνών έπιδρομάς έμφύοχωρεϊν έκεϊσε. ΟΙ 
ούν πολέμιοι κατά πόδας έπιστάντες έπολιόρκουν αυτούς παρακαθήμενοι καί 

185 πολλάς μηχανάς έπήγον, ώστε έλεϊν αυτούς. 'Ο δέ προσηύχετο λέγων «Δέ¬ 

σποτα Κύριε, έν τω βραχίονι τής σής δυνάμεως διασκόρπισον τούς έχθρούς 
σον κραταιωθήτω τοιγαρονν ή χειρ σου- ύψωθήτω ή δεξιά σου». Ονπω τέλος 

ί. Ρ4ν ειχεν ή ευχή καί | ώς έκ βελών διά τών αυτόν προσευχών ον μόνον ονκ άγεν- 

νώς φεύγειν έπεχείρονν, άλλα καί μαχαίρας παρανάλωμα παραδόξους έγένοντο- 

100 όσοι δέ φυγή έχρήσαντο, αύτανδροι συν τοις σκάφεσι βυθισθέντες πανιολε- 

θρία άπώλοντο. Ούτως ο τών εκδικήσεων Κύριος διά μεσιτείας τον θείου 
τοϋδε άνδρός παρρησιασάμενος τής έφοδον τούτους έρρύσατο. Άλλα τούτο 
μέν ούτως, τό δέ έξης θανμαστότερον- λοιμός ποτέ έπέσκηψε τή νήσω χαλεπός 
λίαν, τή δέ έπηκολούθει καί λιμός έξ ανομβρίας πολυημέρου, ίίπερ εις αμηχανίαν 

105 ον τήν τυχονσαν περιέβαλον τον άγιον όρων (τα) ούτως άπασαν τήν νήσον 
απορία σννεχομένην. Καί δή ώς ποιμήν έδέετο μετά δακρύων τής ενσπλάγχνον 
ροπής στήσαι τήν κατ αυτών άγανάκτησιν τον δέ νπ αυτού λ,αόν τών μέν 
φαύλων άπέχεσθαι ένουθέτει, δι ών ή οργή τού Θεού έπέρχεται επί τούς 
υιούς τής απείθειας, τών δέ σοπηρίων εντολών άντέχεσθαι, δι ών έξιλεούμεθα 

200 τον φιλάνθρωπον : «Τοιγαρονν δεύτε προσκυνήσω μεν καί προσπέσωμεν καί 
κλαύσωμεν εναντίον τού Θεού ημών- ον γάρ βούλεται τον θάνατον τού 
αμαρτωλού, άλλ3 οίκτιρμοϊς εύσπλάγχνοις έπικάμπτεται μάλλον ή άποστρέ- 

φεται έκκανσαι τήν οργήν αυτού». Ούτως ειπών καί καταρτΐσας τον λωόν 
δεήσεις προσήγε μετά θερμών δακρύων τω Θεώ. Γ0 δέ τών φοβουμένων 

205 αυτόν εισακούουν Κύριος άνωθεν καταπέμπει νετόν, ώς μεθνσθήναι πάσαν τήν 
γήν καί πληρωθήναι τάς αύλακας αυτής νδάτων, έξ ών δύο τά μέγιστα θαύμα- 

ί. ?5Γ τονργεϊ Θεός- ή τε γάρ θεήλατος οργή, ή λοιμώδης νόσος, [ώσεί ρύπος υπό 
τών όμβρων νπεσμήχετο καί ώσεί καπνός υπό ανέμου έξεδιώκετο, ή δέ γε γή 
δέδωκε τούς καρπούς αυτής μυριοπλασίονς ενθηνονμένη τοις άγαθοϊς. Καί 

210 ήσαν διά παντός ενχαριστονντες καί λέγοντες «ώς πολύ τό πλήθος τής χρη- 

στότητός σον, Κύριε, ής έξειργάσω τοϊς έλπίζονσιν επί σέ», πολλΛ αντοϊς 

186 - 187 οΓ. Ρ5. 88 (89), 10 - 13. 191 οΓ. Ρδ. 93 (94), 

200 - 203 οΓ. Ρδ. 94 (95), 6. 201 -202 Εζ. 33, 11. 
198 - 199 ΕρΗ. 5, 6, Οο).3,6. 

208 έκδιώκετο 00(3. 
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των προτερων επιμεμφόμενοΓ βίον δέ ευλαβή και πολιτείαν Θεώ άοέσκουσαν 
έπιλ.αβόμενοι εν άοφαλεία διέζων. 

Τοιαύτη ή τον μεγάλου και θειον Άνδρέον προς Θεόν παρρησία καί 

215 τοσαύτη ή προς τους υπηκόους πατρική στοργή και συμπάθεια"9Αλλά τις 

άν ™ έκείνου ™αστα καταλάβοι; ημείς δέ μικρά προσθέντες τώ λόγω κατα- 

πανσομεν τούτον. Χρεία τις κατεπείγουσα τήν βασιλεύουσαν έπιδημήσαι 

πεποιηκεν ή δέ ήν των έκεϊσε θείων ναών προσκύνησις και ο των φιλονντων 

τελευταίος ασπασμός. Παραχειμάσας ούν εν ταντη πολλά τον βασιλέα και 

220 άπαν τό πλήθος ύποθήξας τοϊς αυτόν λόγοις προς εργασίαν θείοον εντολών 

πάντας διήγειρεν. Ώς έκ τούτον οΐ μέν τό θυμώδες καί άργιλον άποβαλόντες 

επιεικείς ώφθησαν καί μέτριοι, οι δέ τόν κενόν τύφον καί τήν ψευδόμένην 

ταντην ευημερίαν διαπτύσαντες ταπεινοί καί τώ σχήματι καί τή καρδία γεγό- 

νασιν. ’Άλλ,οι τό άπαοάκλητον καί άμετάδοτον άφ3 εαυτών άπορρίψαντες 

225 φιλόπτωχοι καί φιλόξενοι τοϊς πάσιν έγνωρίσθησαν, ώς καί κοινά προτιθέναι 

τα εαυτών. 3Αλλά καί οί στρατευόμενοι παρ αυτόν έδιδάσκοντο μή μόνον 

ί. 95ν άρκεϊσθει τοϊς ίδίοις όψωνίοις καί τό ί μή διασείειν τινάς κατά τήν τον Αόγου 
φωνήν ϊιοάννην, αλλά καί τό δή μεΐζον ά έπεφέροντο τοϊς χρήζονσι δια- 
νέμειν. 

2;{0 ^ Έπεί οώς ώς εϊρηται, καλώς καί ώς Θεώ φίλον τόν βίον διήνυσεν, έδει 

δέ καί αυτόν άπό των πρόσκαιροι προς τά αιώνια μεταβήναι καί τήν των 

πόνων~ αμοιβήν κομίσασθαι, μυεϊται τήν έκδημίαν καί προλέγει ταύτην τοϊς 

έαντοϋ φίλοις καί γνοοστοϊς καί ότι τήν λαχουσαν ονκέτι όψεται, άλλά καί εν 

αλλοδαπή γήτόν χονν άποθήσεται. Ταΰτα εϊπών καί μετά περιχαρίας καί Ιλαρό- 

2Ρ,5 τητος εν φιλήματι άγίω πάντας περιελθόπ καί ιόσπερ εξιτήρια προσφ>θεγξάμενος 

άπαίρει άπό Κωνσταντινουπόλεως καί τήν νήσον τήν καλουμένην Μιτνλήνην 

καταλαβουν, ούχ ώζ έτνχεν άλλά κατά πρόνοιαν θειοτέραν, καί εν τώ λιμένι τώ 

ούτω λεγομένορ 3Ερεσφ προσορμίσας άρροοστία περιπίπτει. Καί ολίγα νοσή- 

σας επί τό αυτό εν ειρήνη έπανεπαύσατο τήν μέν ψυχήν εις χεϊραζ Θεοϋ ζέοντος 

210 παραθεμενος, τό δέ σώμα χερσί φώούντοον καταλείψας. Οϊ καί κατέθεντο 

εντίμους κηδεύσαντες εν τώ τής άθληφόρου 3Αναστασίας σηκογ, τοϊς μέν 

περίοικο ις φύλακα άγρυπνον χαρισάμενοι, τοϊς νοσονσιν ίατρεϊον άμισθον, 

Ολιβομένοις παραμύθιον, κινδυνεύονσι λιμένα σωτήριον, εν Χριστώ 3 Ιησού τώ 

Κνρίω ημών ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, νυν καί αεί καί είς 
245 τούς αιώνας των αιώνων αμήν. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΣΤ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ 

226 - 228 Ειιε. 3, 14, οί. I Οογ. 9, 7. 235 οΓ. I Θογ. 16, 20, II Οογ. 13, 12 I 
ΤΕ. 5, 26. 

Η ΛΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ζ' ΑΙΩΝΑ 

Ή αύτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου κατά τόν Ζ’ αιώνα, ώς παρα- 

δίδεται υπό των πηγών, ήτο μέν πολυπληθής, πλήν οπωσδήποτε δεν έχει 
είσέτι λάβει τήν ευρύτητα, τήν οποίαν θά παρουσίαση κατά τούς μεταγενε¬ 

στέρους αιώνας. 
Αί πηγαι τής εποχής αι άναφερόμεναι εις τό άντικείμενον τούτο είναι 

άτυχώς ολιγάριθμοι. Στηριζόμενοι άποκλειστικώς είς τάς πηγάς αύτάς 
συμπεραίνομεν ότι τό αύτοκρατορικόν παλάτιον περιελάμβανε : τόν αύτο- 

κράτορα, τήν αύτοκρατορικήν οικογένειαν, τήν αύτοκρατορικήν αύλήν 

καί τήν αύτοκρατορικήν φρουράν. ? 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ1 

Ό πλέον επιτυχής ορισμός τού αύτοκράτορος έδόθη παρά τού Βασι¬ 

λείου Α', του Αέοντος Τ' και τού Αλεξάνδρου Α'. Κατ' αυτούς «Βασιλεύς 

έστιν έννομος επιστασία, κοινόν αγαθόν πάσι τοϊςύπηκόοις, μήτε κατά αντιπάθει¬ 

αν τιμωρών, μήτε κατά προσπάθειαν αγαθοποιών, ά?Χ ανάλ,ογός τις άγιονοθέτης 

τά βραβεία παρεχόμενος. Σκοπός τώ βασώεϊ των τε όντοον καί ύπαρχόντοον 

1. Περί τοϋ προσώπου του αύτοκράτορος, τοϋ παλατιού καί τής αύτοκρατορικής 
αυλής βλ. τήν κάτωθι βιβλιογραφίαν : Φ. Κοικουλέ, Τά κατά τήν ταφήν των βυ¬ 

ζαντινών βασιλέων, ΕΕΒΣ 3 5, 1939, σσ: ·52': 78ζ νΓΤΓα α γ ε η I, Βασιλεύς Ρωμαίων, 

Οοηιοα ΝυηιίδΓηαΙίΚα δί Αι·ςΕε1ο§ίθ3 15, 1940, σσ. 355 - 370, Ε. ΒΓέΕίετ, Ε'οπβϊηε 
άεδ ΙϊίΓεδ ΐιηρέπ3υχ 3 Βγζαηεε, Ρ3πδ 1906, Τοϋ αύτοΰ, Εεδ εηιρεΓειίΓδ Εγζδηήηδ ά3Πδ 
Ιευτ νίε ρτίνέε, Κενυε Ηϊδίοπίμιε 188, Ρ&πδ 1940, σσ. 193-217, Β. ΡεΓ]3ηδίά, 

ϋεδροίί ν νίζ3ηΐμί 1 .ΐυζηοδΙονεηδΕπη ζειηή3ηΐ3, Βεο£Γ3<3 1960, Ο. Ο δ ί γ ο § ο γ 8 Κ γ, 

Ανΐολταίοτ ί δαηιοίΐΓΖδο, 3τρδ1ί3 Κτ3ήενδΕ3 3ΐί3άεΓηήί3 §135 164, Βεο§Γ3<3 1935. Ν. Ρ. 
Κοηάαλον, Εεδ εοδίαιπεδ οπεηί3ΐιχ 3 13 εουτ άε Βγζαηοε, Βγζ&ηΐίοη 1, 1924, σσ. 7 - 49, 

Ρ. Ε. Β γ ί ξ Η I πι α η, Βγζαηΐίηε Γιηρεπ3ΐ ΟθΓθΠ3ΐ!οηδ, .ίουπιαΐ οΓ ΤΕεο!θ£ίθ3ΐ δίικϋεδ 
2, 1901, σσ. 359 - 392. Α. Ε. Ο 3 5 ς υ β (, Αιιίοπίέ ΪΓηρέΓΪ3ΐβ εη αιαπέτε Γείίβϊευδε 3 

Βγζαηοε, Ρατϊδ 1897. 



96 Πανα7ιώτου Α. Γιαννοπούλου 

δυνάμεων δι άγαθότητος ή φυλακή καί ασφάλεια, και των άπολωλότιον δι 

άγρυπνου επιμελείας ή άνάληψις, και των απάντων διά σοφίας και δικαίων 

και έπιτηδενσειον ή άνάκτησις. . . Επισημότατος εν ορθοδοξία καί ευσεβεία 

οιρειλει είναι ο βασιλεύς. . . Τα τοϊς παλαιοϊς νομοθετηθέντα τον βασιλέα 

δεϊ έομηνεύειν, καί έκ των . όμοιων τέμνειν τά περί ών ον κεΐται νόμος» Κ 

Κατά τον ορισμόν αυτόν, ό όποιος ήτο έν ϊσχύι καί κατά τον Ζ αιώνα, 

ό αύτοκράτωρ ήτο ή μόνη κεφαλή τοϋ κράτους, ό φορεύς καί ή πηγή πάσης 
εξουσίας καί ταυτοχρόνως αυτή ή προσωποποιημένη έννοια τοϋ κράτους. 

Ελλειψις αύτοκράτορος έσήμαινε τήν ανυπαρξίαν κράτους. Οΰτω δυνάμεθα 
νά έννοήσωμεν τήν σχολαστικότητα, ή όποίσ, διέκρινε τούς Βυζαντινούς 
εις παν 6,τι είχε σχέσιν μετά τοϋ προσώπου τοϋ αύτοκράτορος. 

Ή Βυζαντινή μοναρχία είχε πάντοτε θεοκρατικόν χαρακτήρα. Ό έκά- 

στοτε εστεμμένος ήτο ό «έλέω Θεόν βασιλεύς καί αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων». 

Μόνον άν λάβη τις ύπ’ όψιν τήν θεοκρατικήν αυτήν άντίληψιν τής Βυζαντι¬ 

νής απολύτου μοναρχίας, θά κατανοήση όλον τό νόημα τής Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. 

1. Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 

Οίονδήποτε πρόσωπον ήτο δυνατόν, υπό ώρισμένας άγαθάς συμπτώ- 

σει,ς, νά φθάση έως τοϋ αύτοκρατορικοϋ θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως. 

Ο Ζ αιών παρουσιάζει μεγάλην ποικιλίαν βασιλέων, τόσον έξ έπόψεως 
καταγωγής, όσον καί από τής άπόψεως τοϋ τρόπου τής ανόδου εις τον 
θρόνον. Ο Φωκάς (602-610), ήτο αγνώστου καταγωγής κατώτερος στρατιω¬ 

τικός Αντίθετος, ο μετ αυτόν Ηράκλειος (610-641) ήτο εύγενής. υιός 
τοϋ έπαρχου τής εξαρχίας Αφρικής Ηρακλείου3. Άμφότεροι άνήλθον 
εις τον θρόνον κατόπιν στρατιωτικών επαναστάσεων. 

Οί διάδοχοι τοϋ Ηρακλείου έως τοϋ ίουστινιανοΰ Β' έβάσίλευσαν κλη¬ 

ρονομικά) δικαιώματι. Άπαντες ήσαν τέκνα βασιλευσάντων. Ό Αεόντιος 
(695 - 698), άνώτερον κυβερνητικόν πρόσωπον, κατέλαβε τον θρόνον κατόπιν 
προσωπικής του έπαναστάσεως Τ Ό Τιβέριος Γ' (698 - 705), διατελέσας 

1. Επαναγωγή, ίιΐ8 αΓδεςοΓοηι&ηΐϊΐη, εκδ. I. καί Π. Ζέπου, Άθήναι 1931, τ. Η, 
σ. 240. 

2. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, Ιστορία, Οοτριιε δαπρίοηιηι Ηΐείοπαβ Βγζεηίίη&ε, 
Βοηηπε 1834, σ. 326. 

3. Θεοφάνους, Χρονογραφία, Οοτρυε δοπρίοηπη Ηίδίοπδο Βγζ&ηίΐη&ο, Βοηηαο 
1839 - 1841, σ. 457. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις, ΡΟ, τ. 121, στ. 786.- 

4. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σσ. 563 - 564. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιστο- 
ρία, έκδ. (3. ά ο Βοογ, Είρδίπβ 1880, σσ. 37 - 38. 
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διοικητής τοϋ θεματικού ναυτικού *, έπιέσθη διά νά δεχθή τόν αύτοκρατο- 

ρικόν θρόνον2. Ό Φιλιππικός (711-713) δεν ήτο καν έλληνικής κατα¬ 

γωγής, ό δέ διάδοχός του Αναστάσιος Β' (713 - 715) ήτο αύλικός άσημάν- 

του καταγωγής3. Τέλος ό Θεοδόσιος Γ (715-716), ό όποιος κλείει τήν 
περίοδον των Ήρακλειδών, οΰτε εύγενους καταγωγής ήτο ούτε κατείχεν 

άξιόλογον διοικητικήν θέσιν 4. 

Δεν ύφίσταται όθεν ούδείς κανών διά τήν εκλογήν τοϋ αύτοκράτορος. 

Γενικώς όμως δύο είναι οί τρόποι ανόδου εις τόν θρόνον : 

α') Ή ύπό τοϋ στρατοϋ άνάδειξις καί έν συνεχεία άναγνώρισις ύπό 

τής συγκλήτου καί τοϋ λαοΰ. 

β') Ή κληρονομική διαδοχή. 

Άλλα ή κληρονομική διαδοχή δεν έγένετο πάντοτε σεβαστή ύπό των 
διαφόρων σφετεριστών τής εξουσίας 5. Μετά ταϋτα ή έπανάστασις άπε- 

τέλει κατά τόν Ζ' αιώνα τόν άσφαλέστερον τρόπον καταλήψεως του θρόνου. 

Εις τήν 5Γ έπαναστάσεως κατάληψιν τής εξουσίας ήκολουθεΐτο σχεδόν 
κατά κανόνα ή κάτωθι διαδικασία. Οι έπαναστατήσαντες στρατιώται κατ’ 

αρχάς «άνέσκαπτον» τόν νόμιμον αύτοκράτορα λ Ή πραξις <ρτη, ήτις συνί- 

στατο εις τήν καταστροφήν των βασιλικών εικόνων, ενείχε τήν σημασίαν τής 
αρνήσεως υποταγής εις αύτόν. Κατά τήν φάσιν αυτήν οί στρατιώται έξε- 

τρέποντο εις βιαιότητας, φονεύοντες τούς αξιωματικούς εκείνους οί όποιοι 
παρέμενον πιστοί εις τόν θρόνον. Μετά ταϋτα «έξεφώνουν» τόν νέον αύτο¬ 

κράτορα 7, τουτέστιν έξέλεγον έν πρόσωπον τής άρεσκείας των εις τό όποιον 
άπέδιδον βασιλικός τιμάς. Ενίοτε άκολουθοϋντες τά ρωμαϊκά έθιμα έξετέ- 

λουν καί τήν «άνάρρησιν», ύψοϋντες τόν ύποψήφιον βασιλέα επί μιας πο¬ 

λεμικής άσπίδος. Άν ό εκλεγείς ήρνειτο νά δεχθή τήν πρότασιν τοϋ στρατοϋ, 

τότε τό στράτευμα έτρέπετο εις άναζήτησιν βασιλέως. Εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην πας τις ήτο δυνατόν νά έκλεγή βασιλεύς, ενίοτε μάλιστα καί βιαίως 8. 

Ό οΰτω εκλεγείς αύτοκράτωρ έθεωρειτο διά τήν κυβέρνησιν τής Κων- 

1. Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν, ΡΟ, τ. 110, στ. 902. Νικηφόρου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, Ιστορία, σ. 40. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις, στ. 852. 

2. Αότόθι. 
3. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 49. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις, στ. 860. 

4. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 591. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, 

σ. 50. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις, στ. 861. 

5. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 539. 

6. Αυτόθι, σσ. 567 - 568. 
7. Ή πραξις αυτή άπαντά εις τάς πηγάς καί ύπό τόν τύπον «άναγόρευσις». Βλ. 

Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 49, καί Γεωργίου Μονάχου, Χρονικόν, 

στ. 902. 
8. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 591. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, 

σ. 50. 
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σταντινουπόλεως απλούς επαναστάτης. Εναντίον του έστέλλοντο στρατεύ¬ 

ματα πιστά εις τον βασιλέα. Άλλα ή έπανάστασις έπρεπε νά καταστολή 
εις τάς επαρχίας. Άν ό έπαναστατημένος στρατός έφθανεν έως τής πρωτευ- 

ούσης, ήτο σχεδόν βέβαιον δτι ή έπανάστασις θά έπετύγχανεν. Έλάχισται 
είναι αί περιπτώσεις καθ’ ας έπαναστατημένος στρατός έφθασε προ των 
πυλών τής Κωνσταντινουπόλεως χωρίς νά καταλάβη την εξουσίαν. 

Εις τάς περιπτώσεις τής κανονικής διαδοχής, ό αύτοκράτωρ προ του 
θανάτου του ύπεδείκνυε συνήθως τον διάδοχον, διατηρουμένου του πλεονε¬ 

κτήματος του μεγαλύτερου κατά την ηλικίαν. Δεν ετίθετο κανονικώς θέμα 
διαδοχής, όταν ό διάδοχος ήτο ήδη ένήλικος ή αν ζώντος του πατρός του 
είχε κηρυχθή συναυτοκράτωρ !. 

Εις τάς περιπτώσεις βιαίου θανάτου του αύτοκράτορος ή ανηλίκου δια¬ 

δόχου, τό όλον θέμα τής διαδοχής περιεπλέκετο καί ή σύγκλητος καθώριζε 
την σειράν τής διαδοχής 1 2. Δέν ήτο παρ’ όλα αυτά σπάνιον ό στρατός νά 
δώση δυναμικός λύσεις. 

2. Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ 

Τόσον οί νικηται έπαναστάται οί εισερχόμενοι εις την πρωτεύουσαν, 

όσον καί οί κανονικοί διάδοχοι, άνεκηρύσσοντο «βασιλείς» υπό τής συγ¬ 

κλήτου, του λαού τής Κωνσταντινουπόλεοις καί του εις τήν πρωτεύουσαν 
στρατού. Τήν τελετήν τής άνακηρύξεως περιγράφει λεπτομερώς ό Κων¬ 

σταντίνος Πορφυρογέννητος, αλλά δέν γνωρίζομεν κατά πόσον αϋτη ήτο 
ή ιδία κατά τον Ζ' αιώνα3. Διά τον ΖΓ αιώνα διαθέτομεν μίαν περιγραφήν 
«άνακηρύξεως» από τον Λεόντιον Νεαπόλεως, πλήν ή περιγραφή αυτή 
δέν έχει τήν πληρότητα τής του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου 4. 

Γενικώς ή τελετή τής «άνακηρύξεως» ήκολούθει τήν έξής οδόν. 

Προ του νέου αύτοκράτορος παρετάσσοντο ή βασιλική φρουρά, ή σύγ¬ 

κλητος, οί αντιπρόσωποι των τεσσάρων «δήμων» τής πριοτευούσης καί 
πλήθος λαού. Κατά κανόνα σχεδόν ή τελετή διεδραματίζετο εις τον Ιππό¬ 

δρομον. Ό πρόεδρος τής συγκλήτου έθετεν εις τήν κεφαλήν του αύτοκρά¬ 

τορος τό βασιλικόν διάδημα 5, άλλως καλούμενον «στέφανον» ή «στεφάνων 

1. Ε. ΒτέΙιίβΓ, Εςε ίηδίΐίυΐϊοηδ ά& Γειηράβ όγζ&ηΐίη, Ρεπε 1949, σ. 19. 

2. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 508. 

3. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Περί βασιλείου τάξεως (= Περί τελετών), 
κεφ. λη', σσ. 191-196, έκδ. ΙΙείεΕε, Βοηηεε 1829. 

4. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος αγίου Ίωάννου Έλεήμονος, σ. 36, έκδ. Η. Ο ε 1 ζ ε γ, 
Εεΐρζί§ 1893. 

5. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 5. Ί. Μαλάλα, Χρονογραφία, ΡΟ, 

τ. 97, στ. 612. 
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: ι’ 

* Ρωμαϊκόν». Καθ’ δν χρόνον ό πρόεδρος τής συγκλήτου έξετέλει τήν πολι- 

τικήν ταύτην στέψιν, οί «δήμοι», ή βασιλική φρουρά καί τά πλήθη έπευφή- 

μουν τον βασιλέα. Ήκολούθει μία περίεργος συνέχεια. Οί κτίσται τών 
βασιλικών μνημείων, ονομαζόμενοι «μνημοράλιοι», προσερχόμενοι ήρώτων 
τον βασιλέα εκ ποιου λίθου προετίμα νά κατασκευάσουν τόν τάφον του. Ή 
πρα.ξις αύτή, έχουσα συμβολικόν χαρακτήρα, άπεσκόπει εις τό νά ύπενθυμί- 

ση εις τόν βασιλέα, δτι δέν παύει νά είναι εις εκ τών θνητών άνθρώπων. 

Τήν άνακήρυξιν ήκολούθει ή θρησκευτική στέψις, τελούμενη 5πό του 
πατριάρχου, είσαχθείσα τό πρώτον υπό τοϋ Δέοντος Αλ 

3. Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΕΨΙΣ 

Ό πατριάρχης έστεφε τόν βασιλέα κατά τό τυπικόν, τό όποιον καθω- 

ρίσθη υπό τών αύτοκρατόρων τοϋ Τ' αϊώνος. Ή στέψις έτελεϊτο άλλοτε 
, εις τήν ειδικήν αύλήν τοϋ παλατιού καλουμένην «δεκαεννέα άκκονβια» 

παρουσία τών άνωτέρων άξιωματούχων τοϋ στρατοϋ, τής συγκλήτου καί 
τών «δήμων» *. ? 

Κατά τόν Ζ' αιώνα ή στέψις έτελεϊτο εντός τών ανακτόρων εις ειδικόν 
παρεκκλήσιον. Γνωρίζομεν δτι ό Ηράκλειος έστέφθη εις τό αύτοκρατο- 

ρικόν ναΐδιον τοϋ παλατίου2. Βραδύτερον ή τελετή μετεφέρθη εις τήν 
Αγίαν Σοφίαν 3. Κατά τήν στέψιν ό βασιλεύς έφερε «πορφυροϋν ταβλίον», 

«στηθάριον», «στιχάριον» μέ «πλουμιά βασιλικά» καί τά βασιλικά ερυθρά 

«τζαγγία» 4. 

Ό πατριάρχης κατά τήν τελετήν έστεφε τόν βασιλέα διά τοϋ βασιλι¬ 

κού στέμματος 6 καί εν συνεχεία τόν ένέδυε διά τοϋ βασιλικού χιτώνος 0 

καί τής πορφύρας βασιλικής χλαίνης 7. Ή χλαίνη αυτή, ουσα βασικόν 
γνώρισμα τής αύτοκρατορικής έξουσίας, έκαλεϊτο ένίοτε καί «χλαμύς» 8, 

! «πορφυρές»9, ή «βασιλείας πορφύρα»10, δηλοϋσα συνεκδοχικώς αυτήν 

1. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ΡΟ, τ. 86», στ. 2817. 

2. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 461. 

3. Τό έθιμον της στέψεως τών βασιλέων εις τήν Αγίαν Σοφίαν άπαντά τό πρώτον 
κατά τό έτος 641. Κατά τό έτος αύτό ή Μαρτϊνα καί ό Ήρακλωνας έστέφθησαν εις τόν 
ανωτέρω ναόν. Βλ. καί Ε. ΒΓέΗίβΓ, Ιπεθίαΐίοηδ θγζ&ηίϊηοδ, σ. 12. 

4. Τ. Μαλάλα, Χρονογραφία, στ. 612. 

5. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 461. 

6. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, στ. 2817. 

7. Αυτόθι. 
8. Σωφρονίου Ιεροσολύμων, Επιστολή Συνοδική, ΡΟ, τ. 87ο, στ. 3180. 

9. Ίωάννου Μόσχου, Λειμών, ΡΟ, τ. 87ο, στ. 2352. 

10. ’Ανδρέου Κρήτης, Λόγοι, ΡΟ, τ. 97, στ. 837. 
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ταύτην την βασιλικήν αρχήν. Ό βασιλεύς έφερε πάντοτε τά σύμβολα ταϋτα 
του υψηλού αξιώματος του καί μόνον εις περιπτώσεις εθνικών συμφορών 
είσήρχετο εις τον ναόν άνευ του στέμματος 1 2. 

4. ΟΙ ΣΥΝ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 2 

'Ο βασιλεύς ούχί σπανίως προέβαλεν ένίοτε διάφορα πρόσωπα ώς συνάρ- 

χοντάς του. Ούτοι άπέλαυον τών αυτών προς τον αύτοκράτορα τιμών 3. 
Άπό πλευράς καθηκόντων άνεπλήρουν κανονικώς τον διά διαφόρους λόγους 
άπουσιάζοντα βασιλέα 4. 

Οί συνάρχοντες έφερον τόν τίτλον του «Καίσαρος» 5, ή δέ τελετή τής στέ- 

ψεώς των ήτο διάφορος τής του αύτοκράτορος °. Εις τό βιβλίον «Περί βασι- 
λείου τάξεως» τού Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου περιγράφεται ή τελετή 
τής στέψεως τού Κωνσταντίνου Γ', υιού του Ηρακλείου εις τον βαθμόν 
τού «καίσαρος» λαβοΰσα χώραν τήν 4ην Ιουλίου τού έτους 6147 8. 'Η τελετή 
διεδραματίσθη εις τον ναόν τού Αγίου Στεφάνου τού βασιλικού παλατιού 
τής Δάφνης, παρούσης τής βασιλικής οικογένειας καί τού πατριάρχου. Μετά 
τήν στέψιν, ό νέος «καϊσαρ» έδέχθη τήν βυζαντινήν αριστοκρατίαν εις 
τον «Ανγονστέα» τού παλατιού. Έν συνεχεία μετέβη εις τον Ιππόδρομον, 

ένθα ό στρατός, αί «ΰχολαί», οί «δήμοι.» καί ό λαός προέβησαν εις τήν 
«άνακήρυξιν» καί τήν «επευφημίαν» τού συναυτοκράτορος *. Τελικώς ό 
«καϊσαρ» ώδηγήθη εις τον ναόν τής 'Αγίας Σοφίας ένθα έλαβε χώραν καί 
ή θρησκευτική στέψις 9. 

Διά τής μεθόδου τών συναρχόντων οί αύτοκράτορες τού Ζ' αίώνος 
προσεπάθουν νά ρυθμίσουν τό πρόβλημα τής διαδοχής. Ό «καϊσαρ» ήτο 
συνήθως καί ό διάδοχος. Ένίοτε όμως ή προβολή περισσοτέρων τού ενός 
«καισάρων» περιέπλεκε τό θέμα τής διαδοχής αντί νά τό διευκολύνη. Ούτω 
μετά τον θάνατον τού Ηρακλείου εόρέθησαν συνάρχοντες ό Κωνσταντίνος 
Γ', ή βασιλική σύζυγος Μαρτινα καί οί υιοί της Ήρακλωνάς καί Δαυίδ. 

Τό σύστημα τών «συναυτοκρατόρων» καταργεϊται τό έτος 66Β υπό τού 

1. Ί. Μαλάλα, Χρονογραφία, στ. 621. 

2. Κ. ΟιιΐΠαηά, Είικίεε κιιγ ΓΗΐείοιΥε αάΓηιπΐδίΓΒΐίνε άε ΓοηιρίΓβ 6γζαηΐίη. 

Εε Οβδαΐ'&ί, Οπεηίεΐίε ΟιπδίΪ3η3 Ρεποώεα 13, 1947, σσ. 168 - 179. 

3. Πασχάλιον Χρονικόν, ΡΟ, τ. 92, στ. 985. 

4. Αύτόθι, στ. 1016. 

5. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Περί τελετών, κεψ. κζ', σ. 627. 
6. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

7. Αύτόθι. Κοινσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Περί τελετών, κεφ. κζ', σ. 627. 

8. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

9. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Περί τελετών, κεφ. κζ', σ. 627. 
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Κωνσταντίνου Δ', λόγω τών απαιτήσεων τών άδελφών του Τιβερίου καί 
Ηρακλείου έπί τού αύτοκρατορικού θρόνου λ 

5. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Προ τού Ζ' αίώνος ή σύζυγος τού αύτοκράτορος έφερε τόν τίτλον 
«αντοκράτεωα» ή «ανγονστα», άλλ’ ούδεμία υπήρχε σχετική τελετή διά 
τήν άπόκτησιν τής προσωνυμίας ταύτης. ’Από τού Ζ' αίώνος ή αύτοκρα¬ 

τορική σύζυγος στέφεται έπισήμως ύπό τού πατριάρχου «αύγούστα» 
Τόν νεοπερισμόν είσήγαγεν αύτός ό Ηράκλειος, στέψας «αυγούσταν» τήν 
μνηστήν του Ευδοκίαν 3. 

Τά λοιπά μέλη τής βασιλικής οικογένειας, έάν μέν ήσαν άρρενα, 

έλάμβανον ένα τίτλον εύγενείας ώς «καϊσαρ» 4 ?ή «ύπατος» 5, έάν δέ ήσαν 
θήλεα έλάμβανον τόν τής «αύγούστας» 6. 

Διά τήν λήψιν έκάστου τών ανωτέρω τίτλων ύπήρχεν ειδική τελετή. 
Τό προς στέψιν μέλος άνήρχετο εις μικράν ανοικτήν άμαξαν καί τή συνο- 
δείμ δύο ανωτέρω αόλικών μετέβαινεν εις τόν ναόν τής Αγίας Σοφίας. Εις 
τόν χώρον αύτόν έτελεΐτο ή θρησκευτική τελετή 7. Κατά τήν επιστροφήν 
προς τό παλάτιον τά πλήθη προέβαινον εις τήν «επευφημίαν», 

6. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

Κατά τόν Ζ' αιώνα ό βυζαντινός αύτοκράτωρ εγκαταλείπει τούς πα¬ 
λαιούς ρωμαϊκούς τίτλους καί όνομάζεται άπλώς «βασιλεύς». Ό τίτλος 
«αύτοκράτωρ» δ καί «αύγουστος» καθίστανται όλονέν καί σπανιώτεροι. 
Άντιθέτως άρχεται ή χρησιμοποίησις τού λαϊκού τίτλου «δεσπότης» 10. 

Εις τά επίσημα έγγραφα άπαντώμεν τίτλους περισσότερον πομπώδεις, 
ώς «ευσεβέστατος καί γαληνότατος νικητής, τροπαιονχος» 11, «ενσεβέστα- 

1. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 539. 

2. Αύτόθι, σ. 463. 

3. Αύτόθι, σ. 461. 

4. Αύτόθι, σ. 464. 

5. Αύτόθι. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 1001. 

6. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 462. 

7. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

8. Θεοφυλάκτου Σιμοκάτταυ, Ιστορία, σ. 298. 

9. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

10. Αύτόθι, στ. 984. 
11. $3θΓοηιηι Οοηαΐίοπιηι πονά εΐ ειτιρίίδδίηιε εοΙΙεείίο, ύπό 1. Ό. Μαηδί, τ. 10, 

σ. 789. 
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τος Αύγουστος» 1, «πιστός και μέγας βασιλεύς» 2, «βασιλεύς ευσεβής καί 

ορθόδοξος» 3, «ευσεβέστατος και φιλόγριστος μέγας βασιλεύς» 4. 

Εις τάς μεταξύ υψηλών προσώπων, πρέσβεων καί άλλων βασιλέων 
σχέσεις χρησιμοποιείται ή προσφώνησις «ημερότατος» Οί υπήκοοι άπο- 

καλοϋν τούς βασιλείς «φιλ.οχρίστους και γαληνοτάτονς»5 ή «ευσεβέστα¬ 

τους καί πανημέρους» ΰ. Ή αύτοκράτειρα προσφωνεϊται συνήθως διά του 
τίτλου «αύγούστα» 7, άλλα παραλλήλως άρχεται ή χρήσις τού ονόματος 
«βασίλισσα» 8. 

7. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

Ώς ανώτατος πολιτικός αρχών ό βασιλεύς είχε τό δικαίωμα νά τοπο¬ 

θετή και νά παύη τούς πολιτικούς ύπαλλήλους τού κράτους 9. Ώς ανώτατος 
αρχών του παλατιού πάλιν έτοποθέτει και απέλυε τούς αύλικούς του. 

Ώς αρχηγός τού στρατού διορίζει καί ανακαλεί τούς στρατιωτικούς 
άρχηγούς 10. Άπό πολιτικής πλευράς, ό βασιλεύς εκδίδει, ερμηνεύει ή άκυροι 
τούς νόμους καί δικάζει τελεσιδίκοις πάσας τάς δικαστικός ύποθέσεις. 

Ό βασιλεύς εκπροσωπεί τό κράτος εις όλας τάς διεθνείς του σχέσεις. 

Δέχεται τούς πρεσβευτάς 11 ή άποστέλλει ίδιους 12, αποφασίζει περί πολέμου 
καί ειρήνης καί συνάπτει τάς διεθνείς συνθήκας. 

Εις τον θρησκευτικόν τομέα είναι ή ορατή είκών τής "Ορθοδοξίας. 

Έν όνόματί του συγκαλούνται αί σύνοδοι ιλ Σύνοδος στερούμενη τής βασι¬ 

λικής έγκρίσεως έθεωρείτο άκυρος54. Ό βασιλεύς πάλιν θέτει έν ίσχύι 
τάς άποφάσεις όλων των τοπικών ή οικουμενικών συνόδων >5. Πρακτικά ή 
αποφάσεις συνόδων μή ύπογραφεΐσαι ύπ’ αύτοϋ ήσαν άκυροι.. Τέλος ό 

1. ’Ένθ’ άνωτ., τ. 10, σ. 864. 

2. Αυτόθι, τ. 11, σ. 196. 

3. Αύτόθι, τ. 12, σ. 393. 

4. Αύτόθι, τ. 11, σ. 209. 

5. Σωφρονίου Ιεροσολύμων, Επιστολή συνοδική, στ. 3127. 

6. Μαξίμου 'Ομολογητοΰ, Έπιστολαί, ΡΟ, τ. 91, στ. 645. 

7. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σσ. 461, 462, 463. 

8. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 1001. 

9. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 247. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 578. 
Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Συμεών, ΡΟ, τ. 93, στ. 1681. 

10. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιστορία, σσ. 5 καί 7. 

11. Γεωργίου Μονάχου, Χρονικόν, στ. 828. 

12. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σσ. 147 καί 313. 

13. Μεηδί, τ. 10, σ. 864- 

14. Αύτόθι. 
15. Μαξίμου 'Ομολογητοΰ, Συζήτησις μετά τού Πύρρου, ΡΟ, τ. 91, στ. 289. 
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αύτοκράτωρ έπικυροί τήν εκλογήν τού έκάστοτε πατριάρχου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως. 
Βοηθοί τού βασιλέως εις τό πολυσχιδές έργον του ήσαν τά ειδικά 

γραφεία τής κεντρικής διοικήσεως καλούμενα «όφψίκια» ή «σκρίνια», 

έκαστον των όποιων ήσχολεΐτο μετά τίνος κλάδου τής κρατικής διοικητικής 

μηχανής. , , 
Αί σχέσεις τού βασιλέως καί τού λαού ήσαν ούσιαστικώς ανύπαρκτοι, 

μολονότι ό Γεώργιος Πισίδης άναφέρει ότι ό Ηράκλειος έθεώρει τούς 
υπηκόους του ώς άδελφούς λ Ούδείς κατά ταύτα περιορισμός τής βασιλικής 
εξουσίας ήτο δυνατόν νά προέλθη έκ τής λαϊκής θελήσεως. Ο βασιλεύς 
ήτο ούσιαστικώς ανεξέλεγκτος έν τή έξασκήσει τών καθηκόντων του. Η 
βυζαντινή σύγκλητος είχε μόνον νομοθετικόν έργον. Ενίοτε ό βασιλεύς 
άπεκάλει τούς συγκλητικούς συνεργάτας του, άλλά τούτο, έκτος τού ότι 
συνέβαινε σπανίως2, δέν έδιδεν εις τήν σύγκλητον ούδέν πρόσθετον δικαίωμα. 

Ή μόνη πραγματική άπειλή διά τήν απόλυτον βασιλικήν εξουσίαν προήρ- 

χετο άπό τήν "Εκκλησίαν. "Αλλά κατά τόν Ζ αιώνα ό βασιλεύς έλεγχει 

είσέτι σταθερώς τήν δύναμιν τού βυζαντινού κλήρου. 1 

8. Η ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ 

'Η βυζαντινή εθιμοτυπία ήτο άνέκαθεν αυστηρά. Ή άμεσος έπαφή μετά 
τού αύτοκράτορος ήτο δυνατή μόνον εις τούς άνωτέρους τιτλούχους καί 
έπραγματοποιεΐτο πάντοτε βάσει αύστηρώς προκαθορισμένου πρωτοκόλλου. 

Ό βασιλεύς έδέχετο εις άκρόασιν καθήμενος. Ό εισερχόμενος άπέδιδε 
πρώτον τήν λεγομένην «προσκννησιν» καί μόνον κατόπιν άδειας τού βασι- 

λέως ήδύνατο νά λάβη τόν λόγον. "Ακόμη καί ό πατριάρχης δέν άπηλλάσ- 

σετο τής προσκυνήσεως,Η. Ή ιδία διαδικασία ήκολουθεΐτο καί εις τήν 

υποδοχήν τών πρέσβεων4. 
Κατά τήν μετάβασίν του εις τόν ναόν, ό βασιλεύς έφερε ειδικήν στολήν 

καί περιεστοιχίζετο άπό τούς άνωτάτους αύλικούς καί τούς σπουδαιοτέρους 
κρατικούς λειτουργούς λ Προ αύτού έκινοΰντο οί λεγόμενοι «προαγον- 

τες» 6, περί αυτόν δε οί καλούμενοι «παρατρέχοντες» 7. "Ολη ή βασιλική 

1. Γεωργίου Πισίδου, Εις τήν κατά τών Περσών έκστρατείαν, άκρόασις βΓ, ΡΟ, 

τ. 92, στ. 1218. 
2. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σ. 298. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 523. 

3. Λεοντίου Μονάχου, Βίος Γρηγορίου έπισκόπου τών Άκραγαντινών, ΡΟ, τ. 98, 

στ. 700. 
4. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, ΠρεσβεΤαι προς Ρωμαίους, ΡΟ, τ. 113, στ. 945. 

5. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί τελετών, κεφ. κη', σσ. 628 - 629. 

6. Άνδρέου Κρήτης, Λόγοι, στ. 1296. 

7. Αύτόθι. 
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συνοδεία έφερε τό ονόματα «βασιλική δοονφορία» \ «βασιλική υπηρεσία» 1 2, 

«όψίκιον τοϋ θειον» 3, «υπουργοί»4 5 6. 

Έπι πλέον πάσα άλλη πραξις τοϋ βασιλέως ήκολούθει αυστηρόν πρωτό- 

κολλον Διά την εύρυθμον λειτουργίαν τοϋ πρωτοκόλλου τούτου ύπήρχεν 
ή πολυπληθής βασιλική αυλή, τήν οποίαν θά έξετάσωμεν βραδύτερον. 

9. ΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΕΣ 

Τά τέκνα των βασιλέων, ευθύς μετά τήν γέννησίν των παρεδίδοντο εις 
τάς τροφούς τοϋ παλατιού λ Φαίνεται ότι ελάχιστα ήρχοντο εις άμεσον 
επαφήν μετά των φυσικών των γονέων. Μετά τό βάπτισμά των έλάμβανον 
συνήθως και ένα τίτλον εύγενείας. Κατά τήν παιδικήν των ήλικίαν έμαθή- 

τευον παρά τοΐς διδασκάλοις τοϋ παλατιού, οϊτινες καί ήσαν κατά παρά- 

δοσιν· ευνούχοι7. Παρ’ αυτών έδιδάσκοντο τά διά τήν εποχήν εκείνην 
θειορούμενα αναγκαία. Πάντως ή θεωρητική μόρφωσις των βασιλοπαίδιον 
κατά τόν Ζ' αιώνα δέν φαίνεται ότι ήτο σπουδαία. 

Διαρκούσης τής έφηβίας οί νεαροί βασιλικοί γόνοι άπεστέλλοντο εις 
συγγενικά τοϋ βασιλικού οίκου πρόσωπα, διαβιοϋντα εις τήν επαρχίαν. 

Εις τήν ύπαιθρον έδιδάσκοντο κυνήγιον, ιππασίαν, σκοποβολήν, κολύμ- 

βησιν καί γενικώς ήσκοϋντο περί τό σώμα έως τής εποχής τής ένηλικιώ- 

σεώς των. Κατά τήν ήλικίαν ταύτην έλάμβανον τόν τίτλον τοϋ «καίσαρος» 

καί έθεωροϋντο συνάρχοντες τοϋ πατρός των. 

1. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 194. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 464. 
2. Γεωργίου Μονάχου, Χρονικόν, στ. 913. 

3. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Ίωάννου Έλεήμονος, στ. 59. 
4. Αυτόθι. 

5. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 587. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 1001. Λεοντίου Νεα¬ 
πόλεως, Βίος αγίου Συμεών, στ. 1681. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί τελετών, 

κεφ. κμ', σσ. 628 - 629, κεφ. κθ', σσ. 629-630, κεφ. λ', σσ. 630 - 631. 

6. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 336. 

7. Αύτόθί, σ. 329. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 453. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΥΛΗ 

'Η βυζαντινή αύλή τοϋ Ζ' αίώνος ήτο πολυπληθής. "Ηδη οί αύτοκρά- 

τορες τής πρώτο βυζαντινής περιόδου έγκαταλείπουν βραδέως τήν ριομαϊ- 
κήν άπλότητα καί τείνουν να άπομιμηθοϋν τούς βασιλείς τής Ανατολής 
καί κυρίως τούς βασιλείς τής Περσίας. 

Έπι τής εποχής τοϋ Ιουστινιανού Α', ή αύτοκρατορική αύλή αύξηθεΐσα 
αρκούντως, ήρχισε νά παρουσιάζη τάσιν αύστηρας ίεραρχικής διατάξεως. 

Τό αύλικόν σύστημα τοϋ Ιουστινιανού Α' μετά τινων μικρών διαφοροποιή¬ 

σεων έξακολουθεΐ νά επικρατή καί κατά τόν Ζ' αιώνα. Μόνον κατά τό τέ¬ 

λος του αίώνος τούτου άρχεται τάσις άναδείξεως νέων αύλικών τίτλων, 

βαίνουσα παραλλήλως πρός τήν προοδευτικήν έξαφάνησιν άλλων τίτλων 

άρχαιοτέρων. 

'Η αύλή τοϋ Ζ’ αίώνος δέν είναι σαφώς κεχωρισμένη από τήν πολιτι¬ 

κήν έξουσίαν. Αύλικοί άναλαμβάνουν ενίοτε καθήκοντα αύστηρώς πολι¬ 

τικά ζ προκαλοϋντες άναστατώσεις εις όλην τήν κρατικήν διοικητικήν 
μηχανήν λ Παρά ταϋτα δέον όπως διακρίνωμεν τά άτομα εκείνα τά όποια 
άν μή άποκλειστικώς, πάντως κατά κύριον λόγον ήσχολοϋντο περί τά 
ανάκτορα. Τούτους δέον νά θεωρήσωμεν ώς αύλικούς. Παρ' αύτούς, πρέπει 
νά θεωρηθούν επίσης αύλικοί, αλλά κατωτέρας αξίας τά άτομα έκεϊνα, τά 
όποια έξετέλουν διαφόρους μικροτέρας εργασίας εντός τοϋ παλατιού. Τέλος 
εις τήν αύτοκρατορικήν αύλήν πρέπει νά προσκολληθή ή περί τά ανάκτορα 
διατρίβουσα βασιλική φρουρά. 

1. ΟΙ ΚΑΘΑΡΩΣ ΑΥΛΙΚΟΙ 

'Ο Ζ' αιών υπό τήν έπίδρασιν τών άνατολικών έθίμων αναβιβάζει εις 
περιωπήν τόν θεσμόν τών αύλικών εύνούχων. Τό έθιμον αύτό κατακτά 
βραδέως μέν, άλλ’ ασφαλώς τήν αύλήν τής Κωνσταντινουπόλεως. Όλίγον 
μετά τήν λήξιν τοϋ Ζ' αίώνος, σχεδόν κατά κανόνα, όλοι οί ανώτεροι αύλι- 

1. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σσ. 61, 118, 147. Σεβεώς, Ιστορία Ηρα¬ 

κλείου, σ. 66 (δέύεοε, Ηίεΐοίτε άΉέιποΙίαδ, ίΓεάυείϊοη Γηιηςείδε ρετ Ρ. Μ & ο 1 ε γ, 

Ρ&Π5 1904). 

2. Μαξίμου Όμολογητοϋ, Έπιστολαί, στ. 469. 
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κοί είναι εύνοϋχοι. Έξ άλλου ή αύλή του Ζ' αίώνος παρουσιάζει τεραστίαν 
σύγχυσιν από πλευράς ίεραρχήσεως. Αί πηγαί δεν παρέχουν ενδείξεις 

περί τής εσωτερικής αύλικής διαβαθμίσεως, την όποιαν επέβαλε τό Βυζαν¬ 

τινόν πρωτόκολλον. "Ομοίως ασαφής είναι ή ασχολία έκαστου αύλικοΰ 
εντός τοϋ παλατιού. Θά άναγκασθώμεν να όνατρέξωμεν εις πηγάς παλαιο- 

τέρας ή και νεωτέρας διά νά καθορίσωμεν τό περιεχόμενον τής ασχολίας 
ένίων αυλικών. Ή έλλειψις σχετικών συγχρόνων πηγών, αί όποΐαι θά διεφώ- 

τιζον τό σημεϊον τούτο, καθιστά αναγκαίαν τήν αναδρομήν ταύτην. 

αλ Ό κουροπαλάτηςλ 

Αί περί του «κουροπαλάτου» πληροφορίαι προέρχονται από τον Θεο- 

φύλακτον Σιμοκάττην1 2, τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Νικηφό- 

ρον3 * 5 καί από τήν περιγραφήν τής αυλής τοϋ Ηρακλείου τήν όποιαν παρέχει 
ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Ή πληροφορία τοϋ Θεοφύλακτου 
Σιμοκάττου άναφέρεται εις τά τελευταία έτη τής βασιλείας τοϋ Μαυρίκιου 
(582- 602). Αί λοιπαί πληροφορίαι άναφέρονται εις τήν εποχήν τοϋ Ηρα¬ 

κλείου. Οϋτω δεν διαθέτομεν ούδεμίαν πληροφορίαν διά τά μετά τό 640 

έτη. Παρά τήν έλλειψιν πληροφοριών γνωρίζομεν ότι ό τίτλος εξακολουθεί 
ύφιστάμενος, διότι άπαντα κατά τούς επομένους αιώνας. 

Ό τίτλος ών λατινικός (οιιεαΐοΓ ραΐαόί) σημαίνει τον φροντίζοντα 
τό παλάτιον λ Ό Εύάγριος Σχολαστικός άναφερόμενος εις τον «κουρο- 

παλάτην» τοϋ Ιουστίνου Β' (565 - 578) πληροφορεί ότι ήτο υπεύθυνος 
διά τήν φύλαξιν όλης τής βασιλικής αυλής λ Τά αυτά παρατηρεί καί ό 
Ιωάννης Μαλάλας άναφερόμενος εις τον «κουροπαλάτην» τοϋ Ιουστινιανού 
Α'(527 - 565)6. Φαίνεται δτι ό «κουροπαλάτης» διέθετεν εύρείας δικαιοδο¬ 

σίας επί τής ασφαλείας καί τής ευρύθμου λειτουργίας όλης τής βασιλικής 
αυλής, άντικαταστήσας εις τό έργον τον άρχαιότερον ύπάρχοντα «ύπαρχον 

τής αυλής» 7. Διηύθυνε συγχρόνως τόσον τούς καθαρώς αυλικούς όσον 
καί τήν βασιλικήν φρουράν. Ύπ’ αυτόν ύπήγοντο ό «πραιπόοιτος», προϊ¬ 

1. Περί τοϋ «κυνρυπαλάτου» βλ. Κ. ΟυΠΙαηά, 1.65 ουπυςιιεε <Πη5 ΓειπρίΓο 
άγζβηίΐη. Είικίεδ (ίο Ιίΐυ1εΙυΓ6 βΐ όβ ρΓθδορο§Γ3ρ1ιΪ6 Βγζ3.ηΐιηεδ, Εΐιιάβδ Βγζαηίίηε8 1, 

1943, σσ. 197 - 238. Τοϋ αύτοΰ, Ροηοίϊοηδ 61 άϊβηίίέδ ά€δ ευηυςμιβδ, αυτόθι, 2, 1944, 

σσ. 185 -225, καί 3, 1945, σσ. 179-214. Τοϋ αύτοϋ, έίικίεδ άε ΙΐΐυΙδίυΓβ 6γζαηΐϊηε. 

Τε5 ίί1ι·65 αυΐίςιιεδ ΓβδεΓνε» αυχ ευηιιηαεδ, Κενυε όεδ Είυάεδ Βγζ&ηΙίηε5 13, 1955, σσ. 

50 - 84,καί 14, 1956, σσ. 112-157. 

2. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, Τστορία, σ. 154. 

' 3. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 7. 
4'. Ό υ Ο & η § ε, στ. 739. 

5. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Τστορία, στ. 2788. 

6. Τ. Μαλάλα, Χρονογραφία, στ. 709. 

Ί '. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Τστορία, στ. 2732. 
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στάμενος τής καθ’ αυτό αύλής καί ό «κόμης των έξκουβιτώρωτ», προϊ¬ 

στάμενος τής βασιλικής φρουράς. 

Κατά τήν εποχήν τοϋ Ηρακλείου ό «κουροπαλάτης» κατείχε τήν πρώτην 
Οέσιν εις τήν αύλικήν ιεραρχίαν, κατατασσόμενος αμέσως μετά τον βασι¬ 

λέα \ Αόγφ τής θέσεώς του ήτο πρόσωπον τής άπολύτου εμπιστοσύνης 
τοϋ αύτοκράτορος. Ούτως ό Φωκάς (602- 610) έτοποθέτησε εις τήν άξιολο- 

γωτάτην αυτήν θέσιν τον αδελφόν του Δομετζίολον 2. Τό αυτό πράττει μετ’ 

ολίγον καί ό Ηράκλειος άναθέτων τήν θέσιν εις τον άδελφόν του Θεόδωρον 3. 

Ό τίτλος τοϋ «κουροπαλάτου» έχρησιμοποιήθη υπό τοϋ Βυζαντίου 
διά λόγους έπίσης πολιτικούς. Ό Κώνστας Β' (641 - 668) απένειμετόν τίτλον 
τοϋ «κουροπαλάτου» εις τόν άρχοντα τής Αρμενίας, διά νά διατηρήση 
τήν στρατιωτικήν ύποστήριξιν τών Αρμενίων εις τόν πόλεμον κατά των 

Αράβων λ 

βλ "Ο πραιπόσιτος. 

Αί μαρτυρίαι διά τόν «πραιπόσιτον» είναι άκρως πτοιχαί. Ή μοναδική 
μαρτυρία τοϋ Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου προέρχεται άπό*τό μεταίχμιον τοϋ 
Τ' προς τόν Ζ' αιώνα λ Άργότερον ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 
άναφέρει τήν ΰπαρξιν «πραιποσίτου» καί εις τήν αύλήν τοϋ Ηρακλείου 6. 

Άλλα πέρα του έτους 640 δέν διαθέτομεν πλέον πληροφορίας περί τής αύ¬ 

λικής ταύτης θέσεως. Φαίνεται ότι διαρκοϋντος του Ζ' αίώνος ή θέσις καταν¬ 

τά απλώς διακοσμητική, τάς δέ αρμοδιότητας του «πραιποσίτου» Αναλαμ¬ 

βάνει ό «κουβικονλάριος». 

Ό «πραιπόσιτος» ή «ρΓεοροεΐίυδ εεοπ ουόϊοιιΐί» ήτο ό προϊστάμενος 
τής καθαρώς βασιλικής αυλής. Τεραρχικώς ύπήγετο ύπό τόν «κουροπα¬ 

λάτην». Ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης αναφέρει ότι ήτο ό κορυφαίος τής 

αύλής λ 
Άπό άρχαιοτέρας μαρτυρίας πληροφορούμεθα δτι ό «πραιπόσιτος» 

έκτος του έργου τής έπιβλέψεως τής λειτουργίας τής βασιλικής αύλής, 

είχεν ώς αποκλειστικόν έργον καί τήν επιστασίαν τοϋ βασιλικού κοιτώνος. 

Αόγω τής θέσεως ταύτης ήτο κατά κανόνα εύνοϋχος 8. Έξ αιτίας τής αμέσου 

1. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Τστορία, σ. 7. 

2. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις, στ. 777. 

. 3.λΝικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Τστορία, σ. 7. 

4. Σεβεώς, Τστορία 'Ηρακλείου, σσ. 108 καί 148. 

5. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Τστορία, σ. 194. 

6. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί τελετών, κεφ. λθ', σ. 637. 

7. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Τστορία, σ. 194. 

8. Αύτόθι. Ο. Ο 5 ί γ ο μ ο γ 5 ν, ΗίδΐοΪΓβ όε Γέί&Ι δγζαηίίη, Ραπδ 1969, σ. 64. 

Ου Ο ά η § ε, στ. 1216. 
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επαφής μετά τοϋ βασιλέως ειχεν ίσχυράν έπίδρασιν έπ' αύτοϋ, κυρίως δταν 
έπρόκειτο περί αύτοκρατόρων ασθενούς χαρακτήρος λ Ή ίδιάζουσα άρμο- 

διότης του επέβαλε πάντοτε την αύστηράν επιλογήν των υποψηφίων τής 
νευρα?^γικής ταύτης ανακτορικής θέσεως. 

γ'. Ό κουβικουλάριος 1 2. 

Επί τής εποχής τοϋ Ηρακλείου ό «κονβικον?,άριος» άντικατέστησεν 
εις τό έργον του τον «πραιπόσιτον». Άλλ’ ό τίτλος αύτός είναι πολύ αρχαιό¬ 

τερος. Ό Ιωάννης Λυδός αναφέρει δτι κατά τήν εποχήν του οί «κουβικουλά- 

ριοι» ήσαν δεσμοφύλακες προερχόμενοι από τάς τάξεις των απομάχων 
■ στρατιωτών 3. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην οί «κουβικουλάριοι» διατηρούνται 
ί καί κατά τον Ζ' αιώνα, άλλ’ έκτος τής βασιλικής αυλής. 

Ή λέξις «κουβικουλάριος» προέρχεται έκ τοϋ λατινικού οιιΕίουΙαιτι 
καί σημαίνει τον άσχολούμενον περί τήν φύλαξιν ένός δωματίου4. Εις 
τήν αύλήν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπήρχον ασφαλώς πολλοί τοιοϋτοι 
«κουβικουλάριοι». Μεταξύ αύτών ό ασχολούμενος περί τό δαοπιιη οιι- 

! ύΐουΐιπη τουτέστι τό αύτοκρατορικόν δωμάτιον κατείχε μίαν άξιόλογον 
θέσιν εντός τοϋ παλατιού. Βραδέως ό αύτοκρατορικός «κουβικουλάριος» 

[έξειλίχθη, ώστε κατά τον Ζ' αιώνα καταντμ εις αύλικόν πρώτης τάξεως. 
Κατά τό παράδειγμα τοϋ προκατόχου του «πραιποσίτου» καί ύπό τήν ισχυ- 

ράν επήρειαν των ανατολικών εθίμων, ό αύλικός αύτός ήτο σχεδόν κατά 
κανόνα εύνοϋχος 5. Έπί Ηρακλείου ό «κουβικουλάριος» εύρίσκεται εις 
αρκετά υψηλήν θέσιν6. Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Λεοντίου Νεαπόλεως 
πΡ°ήρχετο από τήν τάξιν των πατρικίων 7, ήτοι τήν πρώτην τάξιν τής 
βυζαντινής αριστοκρατίας. 

Κύριον έργον του ήτο ή διευθέτησις τοϋ βασιλικού κοιτώνος. Προς 
τον σκοπόν αυτόν διέθετε μίαν ομάδα αύλικών8, οί όποιοι ώνομάζοντο 
επίσης «κουβικουλάριοι» 9. Όμοίως ήσχολείτο περί τον προσωπικόν ίμα- 

1. Ο. Ο $ ΐ ι· ο 8 ο γ 8 λ γ, ένθ’ άνωτ., σ. 64. 

2. Περί τής θέσεως και τοϋ προσώπου τοϋ «κουβικουλαρίου» βλ. Κ. Ο α ί 11 3 η ά, 

Εΐυθεε ά& Ιε ΙήυΙαϋιίΓο Ργζ3ηΐίηο. Ιχδ ίίΐΓβδ Εΐυΐίςυεδ ι-έδει-νέδ αυχ ©ιιηιιμυεδ, Κονιιο όεδ 
Εΐυάεδ Βγζ3ηϋίηοδ 13, 1955, σσ. 50- 84. .ί. Ε Β ε γ 5 ο ! I, διίΓ Ιοδ ίοηοίίοηδ εΐ Ιεε άΐ§ηίίέ5 

ιΐυ νεδίΐαπυηι ύγζαηΐϊη, ΜεΙ&ιΐΒβδ Οι. ΌΐεΗΙ I, Ρ&πε 1930, σσ. 81-89. 

3. Ί. Λυδοϋ, Ώε ΓΠ3§ίδΙπιΐώυ5 ΓείρυϋΙίοΒε Κοιυεηεε, έκδ. Ρ υ δ δ, Ρ&Π5 1812, σ. 158. 
4.. Ου €&η§ε, 724. 

5. Θεοφάνους Χρονογραφία, σ. 533. 

6. Μαξίμου Όμολογητοϋ, Έπιστολαί, στ. 392, 469. 

" Ί. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Συμεών, στ. 1681. 

8. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Ίωάννου Έλεήμονος, στ. 59. 

9. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Περί τελετών, κεφ. κθ', σσ. 629 - 630. 

τισμόν τοϋ αύτοκράτορος 1 καί πιθανόν ένέδυεν αυτοπροσώπως τον βασιλέα 

κατά τάς επισήμους εμφανίσεις του. 

Κατά τάς τελετάς ό βασιλικός «κουβικουλάριος» συνοδευόμενος ύπό 
τών ύφισταμένων του «κουβικουλαρίων» παρετάσσετο εις τον «ανγουστέα» 

τοϋ παλατιού άναμένων τήν έμφάνισιν τοϋ βασιλέιος. Ό βασιλεύς ένεφανί- 

ζετο έχων εις μέν τό δεξιόν του τά άρρενα τέκνα του, προ αύτοϋ δε τήν βασί¬ 

λισσαν καί τά θήλεα τέκνα. "Ολη ή οικογένεια παρετάσσετο εις τό δεξιόν 
τής παρατάξεως τών «κουβικουλαρίων». "Αμα τή εμφανίσει τής βασιλικής 
οικογένειας οί «κουβικουλάριοι» έπευφήμουν κατ’ αρχήν τον βασιλέα 
καί έν συνεχεία άπαντα τά μέλη της2. Έκτος τής κυρίας ταύτης εργασίας 
ό «κουβικουλάριος» ειχεν εισέτι ώς έργον νά συνοδεύη τήν βασιλικήν 
οικογένειαν κατά τάς δημοσίας εμφανίσεις της3 ή νά συνοδεύη μέλη της 
εις ταξίδια μακράν τής πρωτευούσης 4. 

Τό τελευταΐον έκ τών καθηκόντων τοϋ «κουβικουλαρίου» ήτο ή έπί- 

βλεψις τής εις τό παλάτιον παραμεινάσης βασιλικής οικογένειας κατά τά 
διαστήματα τής απουσίας τοϋ βασιλέως μακράν τής πρωτευούσης 5. 

Έκτος τών καθαρώς αύλικών του έργασιών ό «κουβικουλάριος» έχρη- 

σιμοποιεΐτο καί εις άποστολάς προσωπικής φύσεως τοϋ βασιλέως λ Εις 
τάς περιπτώσεις αύτάς έθεωρεΐτο ώς κατ3 εξοχήν αντιπρόσωπος του αύτο¬ 

κράτορος 7. Παραλλήλως άπεστέλλετο, άν καί σπανίως, ώς αρχηγός πολε¬ 

μικών επιχειρήσεων8, άλλ’ ούδείς έκ τών κατά καιρούς άποσταλέντων 
έσχεν επιτυχή αποτελέσματα εις τον τομέα αύτόν. 

Ώς πολιτική προσωπικότης όμως ήτο πάντοτε ύπολογίσιμος. Ούτως 
ό κατά τά μέσα τοϋ Ζ' αίώνος δράσας «κουβικουλάριος» Ιωάννης, άνεμείχθη 
εις τάς θρησκευτικός έριδας τής εποχής του καί προεκάλεσε πραγματικήν 
άναστάτωσιν εις τήν εξαρχίαν τής Αφρικής 9. Ό «κουβικουλάριος» τοϋ 
Κώνσταντος Β', όνόματι Άνδρέας, ήλθεν εις φανεράν άντίθεσιν μετά του 
βασιλέως. Τελικώς έπεκράτησεν ή γνώμη τοϋ «κουβικουλαρίου» καί 
ή βασιλική οικογένεια δεν μετέβη εις τήν Σικελίαν, ώς έπεθύμει ό 

βασιλεύς 10. 

1. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις, σ. 824. 

2. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Περί τελετών, κεφ. κθ', σσ. 629 - 630. 

3. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

4. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 575. 
5. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 538. 

6. Αυτόθι, σ. 575. 

7. Αύτόθι, σ. 533. 
8. Αύτόθι, σ. 537. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 24. 

9. Μαξίμου Όμολογητοϋ, Έπιστολαί, στ. 469. 

10. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 538. 
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Συμπεραίνομεν μετά ταϋτα ότι ό βασιλικός «κουβικουλάριος» ήτο 
κατά τον Ζ' αιώνα τό σπουδαιότερον αύλικόν πρόσωπον του βυζαντινού 
παλατιού. 

δ’. Ό καστρήσιος η δομέστικος τής βασιλικής τραπέζης >. 

Ό αύλικός αυτός κατείχε την τρίτην τάξιν εις τήν αύλικήν ιεραρχίαν 1 2. 

Εις τάς τρεις σφζομένας πληροφορίας τής ύπό έξέτασιν εποχής άπαντα 
υπό τά ονόματα «καστρήσιος»3, «έπι της βασιλικής τραπέζης» 4 και «δομέ- 

στικος τής βασιλικής τραπέζης» 5 6. Ή πρώτη επωνυμία προέρχεται από τάς 
άρχάς του άίώνός (6Γ2); ή'δέυτέρα άπό τά μέσα καί ή τρίτη από τό τέλος 
(678). Προφανώς ή προσωνυμία του τίτλου εύρίσκεται είσέτι εν εξελίξει. 

Εις τήν πράξιν ό «δομέστικος τής βασιλικής τραπέζης» άντικατέστησε 
τον άρχαιότερον ύπαρχοντα «προϊστάμενον τής άργυρος τραπέζης τον 

βασιλέως» Υπηρεσία του αύλικοϋ ήτο ή έπίβλεψις τής βασιλικής’τραπέ-' 

ζης. Προς τον σκοπόν αύτόν διέθετε δύο ύφισταμένους : τον ρυθμίζοντα 
τό αύτοκρατορικόν φαγητόν καί τον ρυθμίζοντα τά βασιλικά ποτά. 

Δεν γνωρίζομεν άν κατά τόν Ζ' αιώνα υπήρχον είς ή δύο «δομέστικοι 
τής βασιλικής τραπέζης». Ό Ε. ΒΓόΙιίεΓ δέχεται τήν ΰπαρξιν δύο τοιούτων 
αύλικών, άνά ένα διά τόν βασιλέα καί τήν βασίλισσαν 7. Πλήν δεν ύφί- 

σταται ούδέν στοιχείον εντός των πηγών δικαιολογούν τήν άποψιν αύτήν. 

ε'. Ό τήν δίαιταν έχιον. 

Τής αύλικής ταύτης θέσεως δεν ύφίσταται ούδεμία μαρτυρία κατά τόν 
Ζ' αιώνα. 'Η τελευταία χρονικώς μαρτυρία προ του αίώνος τούτου προέρ¬ 

χεται από τήν έποχήν τής βασιλείας τοΰ Τιβερίου (578 - 582)8. Νεωτέρας 
πάλιν τοΰ Ζ' αίώνος μαρτυρίας διαθέτομεν άφθονους. Ύποθέτομεν δθεν 
τήν ύπαρξιν τής θέσεως ταύτης καί κατά τόν ύπό έξέτασιν αιώνα. 

«'Ο τήν δίαιταν εχων» κατατάσσεται ίεραρχικώς ύπό τόν «δομέστικον 
τής βασιλικής τραπέζης» καί εϊχεν ώς έργον τήν φροντίδα καί τήν επιστασίαν 
τής παρασκευής των βασιλικών εδεσμάτων. Προΐστατο όμάδος ύπηρετών 
καλούμενων «διαιταρίων», οί όποιοι καί παρεσκεύαζον τά αύτοκρατορικά 

1. Περί τούτου βλ. Ε. Βτέΐι ί ετ, Εεδ εΐϊΐρ6ΐ*ευΓ$ δγζ3ηϋίηδ δαπε Ιοιιγ νίε ρπνόβ, 
Κ,ενίιε Ηίδΐοπςυβ 188, Ρ&πε 1940, σσ. 193-217. 

2. Ε. ΒτέΙιΐβΓ, Ιηδίΐΐιιίίοηδ ύγζ3ηίίηεδ, σ. 131. 

3. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

4. Έξήγησις κινήσεως μεταξύ Μαξίμου καί των αρχόντων, ΡΟ, τ. 90, στ. 120. 
5. Μ 3. η 5 ϊ, τ. 11, σ. 209. 

6. Εύο,γρίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, στ. 2828. 
7. Ε. Β γ έ ό ΐ ε γ, ΙπεΙίΙιιΙΐοηδ δνζεηΐϊηβε, σ. 131. 

8. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, στ. 2828. 
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εδέσματα. Έκ τής όμάδος ταύτης έκκινοΰντες μερικοί νεώτεροι συγγραφείς 
ονομάζουν τόν αύλικόν αύτόν και «δομέστικον των διστταρίοιν». 

ς*'. Ό πιγκέρνης. 

Τήν ΰπαρξιν τοΰ αύλικοΰ τούτου δυνάμεθα νά πιστοποιήσωμεν εμμέσως. 

Ό Ιωάννης Μόσχος αναφέρει ότι ό έπίσκοπος Βόστρων Ίουλιανός διέθετε 
ίδιον «πιγκέρνην» λ Άλλ’ είναι γνωστόν ότι αί επισκοπικοί επαρχιακοί 
αύλαί άντέγραφον τήν πατριαρχικήν αύλήν τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
αύτή τήν αύτοκρατορικήν 2. Τούτο πείθει ότι ή βασιλική αύλή τής πρωτευού- 

σης διέθετεν αύλικόν «πιγκέρνην», τοΰ όποιου άλλωστε ή ΰπαρξις κατά τήν 
εξετάζομενην περίοδον είναι γενικώς αποδεκτή λ Τέλος δέον νά σημειωθή 
οτι ή αύλική αυτή θέσις άπαντα καί προγενέστερον 4 καί μεταγενέστερον 
τοΰ Ζ' αίώνος 5, γεγονός τό όποιον προϋποθέτει τήν ΰπαρξίν του καί κατά 
τό μεταξύ διάστημα. Έπί πλέον καί οί εύγενεΐς των έπαρχιών εΐχον τούς 
προσοιπικούς των «έπικέρνας»6 καί είναι γνωστή ή τάσις τών εύγενών 
αύτών νά άντιγράφουν τήν αύτοκρατορικήν αύλήν. Ό τίτλος προέρχεται 
άπό τήν έλληνικήν φράσιν «ό επί τής κερνής». Ή ερμηνεία τοΰ όρου 
πληροφορεί ότι ό αύλικός αύτός ήτο ό ύπεύθυνος διά τά βασιλικά ποτά. 

'Ιεραρχικώς εύρίσκετο είς τήν ιδίαν βαθμίδα μετά τοΰ «τήν δίαιταν 
έχοντος». Ό Ε. ΒΓόίιίεΓ δέχεται τήν ΰπαρξιν δύο «πιγκερνών» 7, άλλα καί 
έπί τοΰ προκειμένου ούδέν στοιχείον έπιβεβαιοί τήν άποψίν του. 

ζ'. Ό πρωτοασηκρήτις. 

Ό αύλικός αύτός τίτλος παραδίδεται ύπό τάς εξής διαφορετικάς γραφάς : 

«πρωτοασκηρήτις» 8, «πρωτοασεκρήτης» 9, «πρώτιστος τών βασιλικών γραμ¬ 

ματέων,» ]0, «γραμματείς και άσηκρήτις» “, «προιτοσηκρήτις» ,2; «προπο- 

ασηκρήτης» 13; «άσεκρέτις και σεκρετάρι.ος βασιλικός» 14} «μεγαλοπρεπέστατος 

1. Ίωάννου Μόσχου, Λειμών, στ. 2952. 

2. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί τελετών, κεφ. λθ', σ. 637. 

3. Ε. ΒγοΗιογ, Ιηεΐίΐυΐιοιίδ ΒνζαηΙίηβδ, σ. 13Ε 
4. Αυτόθι. 
5. Ψευδο-Κωδινοΰ, Περί όφφικϊων, ΡΟ, τ. 157, στ. 322. 

6. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Συμεών, στ. 1733. 

7. Ε. Β γ έ Ε ΐ ε γ, 1η5ΐίΙιιϋοη$ βγζ&η1ίη63, σ. 13Ε 
8. Κεδρηνου, Σύνοψις, στ. 860. 

9. Γεωργίου Μονάχου, Χρονικόν, στ. 909. 

10. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 56. 

11. Αυτόθι, σ. 49. 

12. Συναξάριον Μαξίμου Όμολαγητοϋ, ΡΟ, τ. 90, στ. 209. 

13. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 587. 

14. Μ ε η δ ΐ, τ. 11, σ. 349. 
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άσεκρέτις καί βασιλικός σεκρετάριος» Ό τίτλος είναι κατά τό ήμισυ 
ελληνικός καί κατά τό ήμισυ λατινικός, προερχόμενος από τήν φράσιν 
«πρώτος α 860Γ61Ϊ8». 

Τό αξίωμα του «πρωτοασηκρήτις» έθεωρεϊτο εις τό Βυζάντιον μία 
από τάς μεγαλύτερος θέσεις εις τάς όποιας ήδύνατο νά φθάση είς πολίτης 1 2. 

Κατά τήν νειοτέραν μαρτυρίαν του Ψευδο-Κωδινοϋ, ό «πρωτοασηκρήτις» 

ήτο δυνατόν νά συγκριθή μετά των ύψηλοτέρων κρατικών άξιοιμάτων3. 

Δεν είναι άνευ σημασίας ότι είς έξ αυτών, ό «πρωτοασηκρήτις» του Φιλιπ¬ 

πικού, Αρτέμιος, έφθασεν έως του αύτοκρατορικοϋ θρόνου τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως 4. 

Τά καθήκοντα του «πρωτοασηκρήτις» ήσαν ποικίλα. Κατ’ αρχήν προΐ- 

στατο τών «σεκρέταιν», ήτοι τών βασιλικών συμβουλίων. Είς αυτά ό «πρωτο¬ 

ασηκρήτις» είσηγεΐτο είς τον βασιλέα διαφόρους λύσεις επί τών εξεταζό¬ 

μενων προβλημάτων, άτινα πιθανώτατα έγνώριζεν έκ τών προτέρων. "Ήτο 
όθεν είς τήν ουσίαν ό πρώτος μυστικοσύμβουλος του αύτοκράτορος. Διά 
νά δύναται νά άνταποκρίνεται είς τάς άνάγκας τής θέσεώς του, ό «πρωτο¬ 

ασηκρήτις» έπρεπε νά κατέχη άνωτέραν μόρφωσιν καί νά διαθέτη δεδοκι- 
μασμένας πολιτικός καί διοικητικός ικανότητας ·\ 

Κατά τάς συνόδους εϊχεν ώς έργον τήν άνάγνωσιν τών πρακτικών 
τών παλαιοτέρων συνόδων, τά όποια έφυλάσσοντο ύπ’ ευθύνη του είς τά 
αρχεία του παλατιού 6. Παραλλήλως πρός τάς άνωτέρω εργασίας ό αυλικός 
αυτός άπετέλει τον ιδιαίτερον γραμματέα του βασιλέως 7 8 καί άπό κοινού 
μετ’ αύτοϋ συνετάσσοντο οί διοικητικοί νόμοι καί αί κρατικαί αποφάσεις. 

Έν συμπεράσματι δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ό «πρωτοασηκρήτις» ήτο 
ό αυλικός, όστις περισσότερον παντός άλλου εϊχεν έπίδρασιν επί τής κρα¬ 

τικής διοικήσεως. 

η λ Ό πρώτος ύπογραφεύς τών βασιλικών υπομνημάτων. 

Τίτλος έκ τών πλέον άσαφών τής εποχής, διότι συγχέεται πρός τον 
«πρωτοασηκρήτις», άπαντών καί αυτός ένίοτε ώς «άσηκρήτις» δ, άν καί 
ό φέρων αυτόν δεν έλάμβανε μέρος είς τά αύτοκρατορικά διοικητικά συνέ¬ 

1. Ένθ’ άνωτ., τ. 11, σ. 381. 
2. Συναξάριον Μαξίμου Όμολογητοϋ, στ. 209. 

3. Ψευδο-Κωδινοΰ, Περί όφφικίων, κεφ. 5. 

4. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σσ. 587 - 588. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, 

Ιστορία, σ. 49. 
5. Συναξάριον Μαξίμου Όμολογητοϋ, στ. 209. 

6. Μ α η ε ΐ, τ. 11, σ. 349. 
7. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 49. 

8. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σ. 333. 
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δρια. Οί «υπογράφεις τών βασιλικών Υπομνημάτων» διεκρίνοντο περισσό¬ 

τερον διά τήν λογίαν των μόρφωσιν παρά διά τάς πολιτικός των ικανό-' 

τητας V Ή μόρφωσις αύτή, τής όποιας περιγραφήν εύρίσκομεν είς τό 
ανώνυμον Συναξάριον του Όμολογητοϋ Μαξίμου, συνίστατο είς πλήρη 
γνώσιν τής εγκυκλίου παιδείας, τής γραμματικής, τής ρητορικής καί τής 
φιλοσοφίας2. Ό οΰτω μορφωμένος βυζαντινός πολίτης έθεωρεϊτο φθάσας 
είς εξαιρετικόν βαθμόν ανθρωπίνων γνώσεων. Διαθετών τήν παιδείαν ταύτην 
ό «πρώτος ύπογραφεύς τών βασιλικών υπομνημάτων» άπετέλει είδος φιλο¬ 

λογικού γραμματέως του αύτοκράτορος, τόν όποιον έβοήθει είς τήν σύντα¬ 

ξιν τών ιδιωτικών του έγγράφων, άτινα άπήτουν λογοτεχνικήν σύνταξιν. 

Είς τό είδος αύτό τών έγγράφων δέον νά νοήσωμεν τάς βασιλικός έπιστο- 

λάς, τούς βασιλικούς λόγους καί τάς προσφωνήσεις. Ή ΰπαρξις του αύλικοϋ 
τούτου ερμηνεύει πώς βασιλείς προερχόμενοι άπό περιοχάς ένθα ή Ελλη¬ 

νική ήτο κρατική μόνον γλώσσα συνέτασσον έπιστολάς είς άψογον ελλη¬ 

νικήν γλώσσαν. Είναι λίαν πιθανόν, ότι κατά τόν Ζ' αιώνα «οί πρώτοι 
υπογράφεις τών βασιλικών υπομνημάτων» έκτος τής Ελληνικής έγνώρι- 

ζον άρτίως καί τήν Λατινικήν, ή οποία έχρη σιμό ποιείτο ένίοτε είς τήν 

βασιλικήν αλληλογραφίαν λ 
Διακρινόμενοι διά τήν ευρυμάθειάν τουν οί «πρώτοι ύπογραφεΐς τών βασι¬ 

λικών υπομνημάτων» ήδύναντο ταχέως νά υπαγορεύουν είς τόν βασιλέα 
τάς καταλλήλους λέξεις, ότε οδτος ύπεχρεοΰτο νά άπαντήση ρητορικώς 
εις μίαν έρώτησιν4. Έκ τούτου συμπεραίνομεν ότι καθ’ όλας τάς έπισή- 

μους έμφανίσεις των οί αύτοκράτορες είχον παρά τό πλευράν των τόν «ύπο- 

γραφέα». Λόγω δέ τών ρητορικών των ικανοτήτων οί έν λόγφ αύλικοί 
απεστέλλοντο πολλάκις είς τάς λαϊκάς συγκεντρώσεις, ένθα άνεκοίνουν 
τάς θελήσεις του βασιλέως ή άνέλυον τάς νεοπαγείς νομικάς διατάξεις 5. 

Τεραρχικώς ό «ύπογραφεύς τών βασιλικών υπομνημάτων» ύπήγετο 
ύπό τόν «πρωτοασηκρήτις», μεθ’ ού πιθανώς καί συνειργάζετο διά τήν 
γλωσσικήν επεξεργασίαν τών νομικών καί διοικητικών αποφάσεων. 

θ'. Οί νοτάριοι τοδ βασιλέως6. 

Κατά τόν Αναστάσιον Σιναΐτην ή λέξις «νοτάριος» είναι λατινικής 

1. Εις τόν βίον του Όμολογητοϋ Μαξίμου, ΡΟ, τ. 90, στ. 72. 

2. Αυτόθι, στ. 69. 

3. Μ αη 5 ΐ, τ. 11, σ. 224. 

4. Εις τόν βίον τοΰ Όμολογητοϋ Μαξίμου, στ. 72. 

5. Θεοφυ/άικτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 333. 

6. Βλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, 'Η σύγκλητος εις τό Βυζαντινόν κρά· 

τος, Άθηναι 1949, σ. 41. 

Έπετηρις Εταιρείας βυζαντινών Σπουδών, τομος ΛΖ 8 
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προελεύσεως, καθ’ δτι «νότα τά γράμματά εϊσι 'Ρωμαϊστί»«Νοτάριοι» εκα¬ 

λούντο γενικώς οι ειδικευμένοι εις την ταχυγραφίαν γραφείς. Διά να απο¬ 

κτήσουν την ικανότητα αυτήν έξεπαιδεύοντο εις τάς «νοταρικάς σχολάς» -. 

Μετά τήν άποφοίτησιν είργάζοντο εις διαφόρους κρατικάς υπηρεσίας. 

Κύριον χαρακτηριστικόν των ήτο ότι έφερον πάντοτε χάρτην και καλα¬ 

μαριό ν 3 καθ’ όλας τάς εργασίμους όίρας τής ημέρας. 

Οί «νοτάριοί τον βασιλέως», άλλως καλούμενοι «ταχογράφοι»4 ή 
«βασιλικοί γραμματείς»8 9 10, άπετέλουν τήν «βασιλικήν νοταρικήν σχολήν»6 

ή «άσηκρητάον σχολήν»7. Ήσχολοϋντο με τήν καταγραφήν των πρακτι¬ 

κών των επισήμων συμβουλίων και των δικαστηρίων, άλλά κυρίως είργά¬ 

ζοντο διά τήν καταγραφήν τών νόμων, τούς όποιους ύπηγόρευον εις αυτούς 

ό βασιλεύς ή άλλα νομομαθή πρόσωπα. 

Ό άριθμός τών «βασιλικών νοταρίων» του Ζ' αΐώνος είναι άγνωστος. 

Κατά τον Ζ' αιώνα εις έκ του σώματος τών νοταρίων έλάμβανε τον τίτλον 
τού «υπάτου τών νοταρίων» 8 και προΐστατο όλης τής όμάδος. Μετά τον 
Ζ' αιώνα τήν θέσιν τού άρχηγοΰ τών «νοταρίων» καταλαμβάνει ό «πρωτο¬ 

νοτάριος» λ Άγνοοϋμεν άν κατά τον Ζ' αιώνα ύφίστατο αρχηγός τού 

σώματος και πώς οόνομάζετο. 

ιλ Οί αντιγράφεις. 

Γνωρίζομεν ότι ό ιστορικός Θεοφύλακτος Σιμοκάττης έφερε τον τίτλον 
«άντιγραφενς» άλλ* ούδαμου τών πηγών παρέχεται ερμηνεία τού όρου. 

Άγνοουμεν όθεν άν πρόκειται περί τίτλου ή περί απλής προσφοινήσεως. 

Ό ϋυ 0αη£6 αναφέρει τήν ϋπαρξιν αύλικών «άντιγραφέων», οί όποιοι 
διηροϋντο εις τέσσαρας τάξεις, άναλόγως προς τό είδος τών έγγράφοιν 
περί τά όποια ήσχολοϋντο. Τά έγγραφα ταΰτα ήσαν : 

α') Βίβλοι 

β') Υπομνήσεις 

1. Αναστασίου Σιναΐτου, 'Οδηγός, ΡΟ, τ. 89, στ. 85. 

2. "ίωάννου Μόσχου, Λειμών, στ. 3085. 

3. Αναστασίου Σιναΐτου, Όδηγός, στ. 188. 

4. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σ. 333. 

5. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιστορία, σ. 56. 

6. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

7. Μ ά η δ ί, τ. 12, σ. 193. 
8. Ί. Μαλάλα, Χρονογραφία, στ. 660. 
9. Ψευδο-Κωδινοϋ, Περί όφφικίων, κεφ. ε', στ. 60. 

10. Φωτίου, Βιβλιοθήκη, κώδ. 65, Κ. Ηοητγ, ΡΗοΐΐιιε ΒίϋΙίόΐΗεηυβ, τ. I, Ρεπ8 

1959, σ. 79. Βλ. επίσης τούς τίτλους τών έργων τοϋ Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, «Περί 
πρέσβεων πρός Εθνικούς», ΡΟ, τ. 113 καί «Περί πρέσβεων έθνών προς 'Ρωμαί- 

ους», αυτόθι. 
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γ') Εκθέσεις 

δ') Έπιστολαί. 

Πιθανόν οί «άντιγραφεΐς» είχον ώς έργον τόν πολλαπλασιασμόν τών 
εγγράφων τούτων εις περισσότερα αντίγραφα διά τάς άνάγκας τών βασιλικών 
αρχείων. 

ια'. Ό κυαίστωρ λ 

Τόν__«κναίστωρα» ή άλλως «κουαίστωρα»1 2, δέον όπιος διακρίνωμεν 
από τόν ομόηχόν του «κοιαίστωρα», όστις είχεν εντελώς άλλας αρμοδιό¬ 

τητας. 

Δύο μαρτυρίαι, μία του Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου τής εποχής του Μαυ¬ 

ρίκιου 3 καί μία τοϋ Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως τών αρχών τής 
βασιλείας του Ηρακλείου4, διαφωτίζουν έπαρκώς τόν αύλικόν αύτόν τίτλον. 

Αποκλειστική άρμοδιότης τοϋ «κυαίστωρος» ήτο νά μεταφέρη τάς θε¬ 

λήσεις του βασιλέως πρός τόν λαόν καί τούς «δήμους» τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως. Αναγκαία προϋπόθεσις τής θέσεως ταύτης ήτο τόσον ή υψηλή 
μόρφωσις, όσον καί ή ρητορική δεινότης συνοδευομένη από τελείαν γνώσιν 
τών νόμων. Μόνον ούτως ό «κυαίστωρ» ήδύνατο νά διατυπώνη έπιτυχώς 
τάς έκάστοτε βασιλικός απόψεις 5.. Λόγω αυτών άκριβώς τών ικανοτήτων 
του ό αύλικός αύτός έλάμβανεν επίσης μέρος εις πρεσβείας, συνομιλίας 
διά τήν σύναψιν συνθηκών καί συνόδους 6. 

Έκτος τών εργασιών αύτών, ό «κυαίστωρ» ήτο ό αύλικός ό έχων τήν 
αύτοπρόσωπον επιμέλειαν τοϋ επισήμου αύτοκρατορικοΰ αρχείου, ένθα 
έφυλάσσοντο τά σπουδαιότερα έκ τών βασιλικών έγγράφων. Τά έγγραφα 
ταυτα έκλείοντο εις ειδικούς φακέλους διά κηροϋ καί έσφραγίζοντο διά 
τής προσωπικής σφραγϊδος τοϋ βασιλέως. Εις περίπτωσιν, καθ’ ήν έν τών 
έγγράφιον αύτών ήτο απαραίτητον τή διαταγή τοϋ αύτοκράτορος προσεκο- 

μίζετο προσωπικώς ύπό τοϋ «κυαίστωρος» 7. 

ιβ'. Ό βασιλικός σακελλάριος 8. 

Ό αύλικός αύτός ήτο ό διαχειριστής τοϋ βασιλικού ταμείου, καλουμέ- 

1.. ΤΗε Ο&ηώπίίβε Μοάίεναΐ ΗίεΙΟΓγ (1967), τ. 4, μέρος 2, κεφ. I. 

2. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 31. 

3. Αύτόθι. 
4. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλείος, 'Ιστορία, σ. 13. 

5. Αύτόθι. 
6. Μ 3 η 8 ί, τ. 11, σ. 209. 

7. Αυτόθι, τ. 11, σ. 524. 

8. Περί τών βασιλικών οικονομικών βλ. Α η § β I ο 8 ε § γ ε, Εδδαγχ οη ΒγζαηΙίηε 
Εοοηοηιίε ΗίδΙΟΓγ, Βγζ3ηίίοη 16, 1942- 1943, σσ. 393 -444. 
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νου «σακέλλα» ή «σακέλλη». Έκ του γεγονότος αύτου άπαντα ενίοτε καί 
υπό τήν επωνυμίαν «ταμίας των βασιλικών χρημάτων». Ό τίτλος προέρ¬ 

χεται άπό του Λατινικού τίτλου εαοείΐαπυε καί σημαίνει γενικώς τόν 

θησαυροφύλακα λ 
Ό «σακε/.λάοιος» είναι τίτλος του Ζ' αίώνος και έξης. Κατά τό παρελ¬ 

θόν τήν θέσιν κατεΐχεν ό καλούμενος οοιηβζ $αα,ηιπ ΙατξΐΙίοηητη1 2. Κατά τό 
παράδειγμα καί των λοιπών άνωτέρων αυλικών ό βασιλικός «σακελλά¬ 

ριος» ήτο σχεδόν πάντοτε ευνούχος. Γνωρίζομεν ότι ό «σακελλάριος» 

τού Ιουστινιανού Β', όνόματι Στέφανος ήτο κατά γενικήν ομολογίαν 

ευνούχος 3. 
Ή εργασία τού βασιλικού «σακελλαρίου» συνίστατο εις τήν διαχεί- 

ρισιν των χρημάτοτν τού αύτοκράτορος. Τά χρήματα ταύτα διεχειρίζετο, 
είτε κατ’ ιδίαν πρωτοβουλίαν είτε τη υποδείξει τού βασιλέως. Οί πόροι διά 
τήν συντήρησιν τού βασιλικού ταμείου ήσαν ποικίλοι. Κυρία πηγή παρέ- 

μενον πάντως οί φόροι4. Τά έσοδα ταύτα διετίθεντο διά τήν συντήρησιν 
ή έπέκτασιν των ανακτόρων 5, τήν άνέγερσιν κοινιρφελών ιδρυμάτων 6 — 

τά όποια ό βασιλικός «σακελλάριος» έπεστάτει προσωπικώς 7—, τήν μι¬ 

σθοδοσίαν τής αυλής καί τής φρουράς καί τέλος διά τήν αγοράν ποικίλων 
αγαθών προς πλήρωσιν τών βασιλικών άποθηκών. Έκ των αποθηκών 
αύτών συνετήρεΐτο, κατά κύριον λόγον, τό παλάτιον, άλλα εις περιπτώσεις 
λιμών έχορηγούντο έξ αύτών τρόφιμα καί εις τούς πολίτας δ. 

Λόγω τής στενής σχέσεως αύτοκράτορος καί βασιλικού «σακελλα¬ 

ρίου», ένιοι «σακελλάριοι» άπέκτων ισχυρόν επιρροήν έπί τού αύτοκρά¬ 

τορος. Ούτως ό «σακελλάριος» τού Κωνσταντίνου Γ' (641), όνόματι Φιλά- 

γριος, έξετέλει χρέη πραγματικού βασιλικού συμβούλου 9. Άλλα εις τάς 
περιπτώσεις βιαίας έκθρονίσεως τού αύτοκράτορος ή τύχη τού βασιλικού 
«σακελλαρίου» ήτο οίκτρά, άν μάλιστα ό έκθρονισθείς δεν ήτο συμπαθής 
εις τόν λαόν. Οΰτω μετά τήν έκθρόνισιν τού Ιουστινιανού Β', τό έξη- 

1. Ό Αναστάσιος Σιναΐτης αναφέρει οτι ή λέξις «σόκελλα» είναι συριακής προ- 

ελεύσεως και σημαίνει τό «δέχεσθαι» (Όδηγός, στ. 84). 
2. Ο. ΟδίΓΟβΟΓδΚγ, Ηϊδίοϊτε όγζαηΐίηε, σ. 128. 

3. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 37. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 

562. Γεωργίου Μονάχου, Χρονικόν, στ. 990. 

4. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Ίωάννου Έλεήμονος, στ. 23. 

5. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 562. Γεωργίου Μονάχου, Χρονικόν, στ. 990. 

6. Ί. Μαλάλα, Χρονογραφία, στ. 644. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Ίωάννου 

Έλεήμονος, στ. 80. 
7. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 562. 
8. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 12. 

9. Αυτόθι, σ. 28. 

γριωμένον πλήθος έκαυσε ζώντα τόν «σακελλάριον» τού αύτοκράτορος 

Στέφανον ,. 

Έκτος τής προεκτεθείσης βασικής των εργασίας οί βασιλικοί «σακελ- 

λάριοι», άνελάμβανον συνήθως καί άλλας διαφόρους, ξένας προς αύτούς 
υπηρεσίας. Έτοποθετοΰντο ώς άρχηγοί στρατιωτικών επιχειρήσεων2, εις 
κρατικός διοικητικός θέσεις3, ακόμη καί ώς εκπρόσωποι τού βασιλέως εις 
σοβαράς δικαστικός ύποθέσεις λ Δέον όπως τονισθή ότι αύταί αί άσχολίαι 
ήσαν όλιος εξαιρετικοί, διότι ό βασιλικός «σακελλάριος» παρέμεινε πάν¬ 

τοτε ώς οικονομικός αύλικός. 

Κατά μίαν πληροφορίαν τού Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, ό 
Φιλάγριος, βασιλικός «σακελλάριος» τού Κωνσταντίνου Γ', διέθετεν ένα 
«υπασπιστήν» όνόματι Ούαλεντίνον 5. Άτυχώς δεν διαθέτομεν άλλην πλη¬ 

ροφορίαν περί τής θέσεως καί τού έργου τού «νπασπιστοϋ τον βασιλικόν 

σακελλαρίου». Δεδομένου ότι ή λέξεις «υπασπιστής» εις τό Βυζάντιον ση¬ 

μαίνει τόν πρώτον άπό τούς βοηθούς προσώπου τινός, είναι λογικόν να 
δεχθώμεν ότι ό άξιωματοΰχος αύτός άπετέλει τόν άμεσον βοηθόν τού βασι¬ 

λικού «σακελλαρίου». Εκτός τού άμέσου αύτοΰ βοηθού δέον νά δεχθώ¬ 

μεν ότι ό βασιλικός «σακελλάριος» διέθετε καί άλλους ύφισταμένους. 

Τοιούτοι θά ήσαν οί λογισταί, οί συλλέκται τών φόρων καί οί μεταφέ- 

ροντες τά χρήματα προς τά άμειβόμενα πρόσωπα. Τήν τελευταίαν ταύτην 
υπηρεσίαν φαίνεται ότι έξετέλει ό «υπασπιστής τού βασιλικού σακελλα¬ 

ρίου» 6. Άτυχώς περί τού λοιπού κατωτέρου οικονομικού προσωπικού 
τών άνακτόρων αί σφζόμεναι πηγαί δεν παρέχουν τήν έλαχίστην εϊδησιν. 

ιγ'. Ό κουράτωρ τών θείων οϊκων7. 

Ό τίτλος αύτός άπαντα εις τάς πηγάς καί υπό τάς γραφάς «προεστούς 

τής βασιλικής οικίας»8 καί «κουράτωρ τον βασιλικόν οίκον» 9. 

Ή λέξις «κουράτωρ» προέρχεται έκ τής λατινικής ορολογίας καί ση- 

1. Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν, στ. 901. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστο¬ 

ρία, σ. 5. 

2. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 517. 

3. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 23. 

4. Έξήγησις κινήσεως μεταξύ Μαξίμου καί τών αρχόντων, στ. 109, 117, 

5. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 28. 

6. Αύτόθι. 
7. Περί τών διαφόρων άνακτόρων τής Κωνσταντινουπόλεως βλ. παρά Α. V ο β I, 

Νοίεδ άε ΐοροβΓεράΐε ύχζαηΐίηε, ΕεΗοδ άΌπεηί 39, 1940, σ. 78-90. Κ. ί & η ί η, Οοηδίαη- 

ίΐηορίε δγζαηΐΐηε. Θέοουνετίεδ εί ηοίεδ άε ΐοροβπιρίιίε, Κενυε άεδ έίικίεδ Βγζεηίίηεδ 21, 

1963, σσ. 256-269. 

8. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 118. 

9. Μ α η δ ί, τ. 11, σ. 209. 
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μαίνει γενικώς τον φροντιστήν. Εις καθαρώς βυζαντινήν ορολογίαν «κον- 

ράτωρ τών θείων οϊκων» άπεκαλεΐτο ό αύλικός ό εχων τήν επιστασίαν 
ενός έκ των πολλών βασιλικών παλατίων τής βυζαντινής αύτοκρατορικής 
οικογένειας. Του κανόνος τούτου έξηρεϊτο τό «Ιερόν παλάτιον», του όποιου 
προϊστάμενος ήτο ό «κουροπαλάτης». Κατά τήν πληροφορίαν εξ άλλου 
του Άγαθίου, οι «κουράτωρες» των θείων οϊκων εΐχον τήν έπιστασίαν 
οχι μόνον των διαφόρων παλατίων, άλλα και των εν ταΐς έπαρχίαις κειμένων 

βασιλικών κτημάτων λ 
Δεν γνωρίζομεν αν δλαι αί βασιλικαί οίκίαι διέθετον «κουράτωρας». 

Ό Ιωάννης Μαλάλας αναφέρει τινά Ζήμαρχον «κουράτωρα» τού βασιλι¬ 

κού οίκου τής Πλακιδίας, δν διεδέχθη Θεόδωρός τις λ Ό Θεοφύλακτος 
Σιμοκάττης αναφέρει τό όνομα ένός Αριστοβούλου, «κουράτωρος» τής 
βασιλικής οικίας τού Άντιόχου λ Τέλος εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει 
σύνοδον του έτους 678, άναφέρεται λαβών μέρος ό «ενδοξότατος από υπά¬ 

των πατρίκιος Κωνσταντίνος κουράτωρ τον βασιλικόν οίκον τον1 Ορμίσδον»*. 

Είναι πλέον ή βέβαιον ότι εκτός των άναφερομένων άνωτέρο) οικιών, ύπήρ- 

χον καί άλλαι αί όποιαι διέθετον «κουράτωρας», άλλ’ αί πηγαί δεν παρέχουν 

δυστυχώς πληροφορίας. 

Ό Εύάγριος όμιλεΐ περί τίνος «μεγάλου κονράτορος των βασιλικών οί¬ 

κων»5, άλλα μάλλον δέν πρόκειται περί ιδιαιτέρου τίνος τίτλου. Τό πιθανώ- 

τερον είναι ότι ή πληροφορία αύτή αφορά εις τον προϊστάμενον τού «ιερού 
παλατιού», ήτοι τον «κουροπαλάτην», τον όποιον έκ συγχύσεως ό Εύάγριος 
ονομάζει «κουράτωρα». Εις τό αύλικόν έργον του ό «κουράτωρ τών θείων 
οϊκων» αντικαθίσταται βαθμηδόν ύπό τού «λογοθέτου»ΰ καίτελικώς καταντά 
απλούς τίτλος άνευ περιεχομένου. Τον κενόν αύτόν τίτλον χορηγεί τό Βυ¬ 

ζάντιον ενίοτε καί εις αλλοεθνείς διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος 7. 

Έκτος τών προεξετασθέντων αύλικών καθηκόντων του ό «κουράτωρ 
τών θείων οΐκιον» ήτο αρμόδιος καί επί τών διαθηκών. Δέν γνοορίζομεν 
κατά ποιον περίεργον τρόπον δύο τόσον διάφοροι άσχολίαι άνετέθησαν 
εις έν καί τό αύτό πρόσωπον. Πάντως γεγονός είναι ότι οί «κουράτωρες» 

είχον τήν άρμοδιότητα ταύτην ήδη από τών μέσων τού Τ' αίώνος 8. Έπί 

1 ..Άγαθίου, 'ίστορία, σ. 584 εις Οοτριιε δοπρίοπιιη ΗίεΙοπ&ε Βγζαηΐίηαΰ. 

2. Ί. Μαλάλα, Χρονογραφία, στ. 709. 

3. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, 'ίστορία, σ. 118. 

4. Μ ά π 5 ί, τ. 11, σ. 209. 
5. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, στ. 2829. 

6. Ησυχίου, Θησαυρός τής ελληνικής γλώσσης, είς τό λήμμα «κυνράτιοη». 

7. Σεβεώς, Ιστορία 'Ηρακλείου, σ. 93. 
8. Ί. Μαλάλα, Χρονογραφία, στ. 648. 

Τιβερίου Β' μά?αστα ή θέσις τού «κουράτωρος», ως υπευθύνου έπί τών δια¬ 

θηκών, καθιεροΰται καί νομοθετικώς λ Εις τάς επαρχίας τό έργον τούτο 
έξετέλουν οί «κουράτωρες» τών έπαρχιακών βασιλικών οϊκων ή κτημάτων % 

δεδομένου ότι τοιαύται οίκίαι υπήρχον πανταχοΰ. Άλλ’ ώς είναι λογικόν, 

οί «κουράτωρες τών θείων οϊκων», όσον καί άν ήσαν πολυάριθμοι, ήτο 
αδύνατον νά καλύψουν τάς άνάγκας ολοκλήρου τής αύτοκρατορίας. Διέ¬ 

θετον κατά ταΰτα ένα άριθμόν ύφισταμένων των νομικών ύπαλλήλων, 

οί όποιοι ώνομάζοντο επίσης «κουράτωρες» καί οΐτινες άπησχολοΰντο άπο- 

κλειστικώς περί τάς διαθήκας 3. 
ΓΩς καί οί λοιποί αύλικοί, οΰτω καί οί «κουράτωρες» άνελάμβανον 

καί έκτάκτους εργασίας. Άναφέρεται ότι έπί Μαυρίκιου ό «κουράτωρ» 

Αριστόβουλος άπεστάλη διά νά κατευνάση έπαναστατήσαν μέρος του 
στρατεύματος 4. Έπί Ηρακλείου πάλιν ό «κουράτωρ» Πρίσκος άπεστάλη 
ώς αρχηγός στρατεύματος, διάνα διοργανώση τήν άμυναν τής κινδυνευούσης 

Καισαρείας δ. 

ιδλ Ό χαρτουλάριος, 

Κατά τήν πληροφορίαν τού Πασχαλίου Χρονικού τό έτος 612 αί θυγα¬ 

τέρες του Ηρακλείου, Έπιφανία καί Εύδοκία, έστέφθησαν «αύγοΰσται». 

Κατά τήν μετάβασίν των έκ τού παλατιού είς τήν Αγίαν Σοφίαν, συνω- 

δεύοντο ύπό του βασιλικού «κονβικονλαρίου καί χαρτουλαρίου» Φιλα¬ 

ρέτου ϋ. Δέν διαθέτομεν άλλην τινά πληροφορίαν περί τού αύλικού τούτου 

τίτλου, ούτε γνωρίζομεν τό έργον, τό όποιον έξετέλει. 

Κατά τον Θιι Οαη§€ ό «χαρτουλάριος» ήτο είδος διευθυντοΰ τών αυτο- 

κρατορικών αρχείων τού παλατιού '. 
Άργότερον ό τίτλος συναντάται ύπό τήν επωνυμίαν «χαρτοφύλαξ». 

Προφανώς κατά τον Ζ' αιώνα ό τίτλος δέν έχει είσέτι διαμορφωθή καί στα- 

θεροποιηθή. Γενικώς ή θέσις δέν φαίνεται νά ήτο έξαιρετικής σπουδαιό- 

τητος. Ώς προανεφέρθη, τά έπίσημα βασιλικά έγγραφα διετήρουν ό «κυαί- 

στωρ» καί ό «πρωτοασηκρήτις». Ό «χαρτουλάριος» δέν διετήρει παρά τό 

άρχεϊον τών δευτερευουσών υποθέσεων τής αύλής. 

1. η. καί Π. Ζέπου, Ιιιε ΟΓ&βοοτοηι&ηιαηι, τ. Α', «Νεαραί καί Χρυσόβουλλα», 

Νεαρά 8, σ. 14. 
2. Αύτόθι. 
3. Ίωάννου Μόσχου, Λειμών, στ. 3089. 

4. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σ. 118. 

5. Σεβεώς, 'Ιστορία Ηρακλείου, σ. 65. 

6. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

7. ϋιι 0&η§€, στ. 1735. 
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ιε'. Οί καγκελλάριοι. 

Οί «καγκεΡ.λάριυι» απαντούν εις δλας σχεδόν ιάς κρατικός ύπηρεσίας 
του Βυζαντίου, ένθα έξετέλουν χρέη φυλάκων των αρχείων. 

'Ως αύλικοι ύπήγοντο υπό τούς ανώτερους αύλικούς καί εΐχον τήν 
θέσιν του άρχειοφύλακος έκαστου κλάδου της αύλής. Παραλλήλως έχρη- 

σιμοποιοΰντο ώς αγγελιοφόροι έμπιστευτικών έγγράφων, επιστολών καί 
διαταγών προς τά επαρχιακά διοικητικά όργανα. Έκ τού Ζ' αίώνος διεσώθη 
τό όνομα του «καγκελλαρίου» Θεοδώρου. Ούτος ύπηρέτει υπό τάς διαταγάς 
του βασιλικού «κουβικουλαρίου» Ίωάννου ζήσαντος κατά τήν εποχήν τής 
βασιλείας τοϋ Κώνσταντος Βλ Ό Θεόδωρος αυτός άπεστάλη ύπό τής συ¬ 

ζύγου του Ίωάννου προς τον έξαρχον τής Αφρικής Γεώργιον, μετ’ επιστο¬ 

λής άκρως έμπιστευτικής λ Ό Όμολογητής Μάξιμος, όστις αναφέρει τό 
γεγονός, σημειοΐ ότι ήτο «ενγενής όντως» 1 2, ήτοι άπετέλει μέλος τής αύτο- 

κρατορικής αύλής τής Κωνσταντινουπόλεως. 

ΐς-'. Οί βασιλικοί άποκρισιάριοι. 

Οί αύλικοι αύτοί, όμοΰ μετά τών εν συνεχεία έξεταζομένων βασιλικών 
ταχυδρόμων, άπετέλουν μίαν ανεξάρτητον τάξιν εντός τής βασιλικής αύλής. 

Έργον τών «άποκρισιαρίων» ήτο ή μεταφορά προφορικών .ειδήσεων ή δια¬ 

ταγών του βασιλέως εις διάφορα πρόσωπα. Δέν μετέφερον όθεν ποτέ έγγραφα 
ή έπιστολάς. Τούτο ήτο έργον τών βασιλικών ταχυδρόμων. Αί ειδήσεις, 

τάς οποίας οί «άποκρισιάριοι» μετέφερον ήσαν πάντοτε από μνήμης. Τό 
μέτρον αυτό έλήφθη έκ φόβου μήπως, συλλαμβανομένων ποτέ τών «άπο- 

κρισιαρίων», τά ύπ’ αυτών μεταφερόμενα έγγραφα περιήρχοντο εις 
χείρας αντιπάλων. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, οί «άποκρισιάριοι» 

χρησιμοποιούνται, δτε καθίσταται άναγκαϊον νά διέλθουν μέσιρ εχθρικών 
προς τον αύτοκράτορα γραμμών. Ό Ηράκλειος επί παραδείγματι κατά τό 
626 άπέστειλεν άπό τό Περσικόν μέτωπον «άποκρισιαρίους» διά νά μετα¬ 

φέρουν τάς συμβουλάς του περί τής άμύνης τής κινδυνευούσης Κων¬ 

σταντινουπόλεως 3. Αλλά καί δταν ό αύτοκράτωρ εύρίσκετο εις τήν 
πρωτεύουσαν έχρησιμοποίει κατά κανόνα «άποκρισιαρίους» διά νά μετα- 

βιβάση τάς διαταγάς του προς τά εν τώ μετώπιο ευρισκόμενα στρατεύ¬ 

ματα. Κατά τάς περιόδους τής ειρήνης οί «άποκρισιάριοι» χρησιμο¬ 

ποιούνται εις τάς συνομιλίας διά τήν σύναψιν συνθηκών4 ή άναλαμ- 

1. Μαξίμου 'Ομολογητοϋ, Έπιστολαί, στ. 469. 

2. Αυτόθι. 

3. Θεοδώρου, Πολιορκία τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό Αράβων καί Περσών, 
Νονα ΡαΐΓϋΐη ΒώΙίοΐΗεοα, έκδ. Α. Μαί, τ. 6, Κοιηαβ 1853, σ. 436. 

4. Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν, στ. 828. 
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βάνουν λεπτάς όποστολάς διά τήν έξομάλυνσιν δύσκολων διεθνών 

σχέσεων 3. 

Εις δλας τάς όποστολάς των οί «άποκρισιάριοι» έφερον μεθ’ εαυτών 
ειδικά διακριτικά σημεία, καλούμεναπιστοποιοΰντα τήν βασιλι- 

κήν των προέλευσιν. Τί άκριβώς ήσαν τά «σίγνια» τών «άποκρισιαρίων», 

δέν γνωρίζομεν αί πηγαι σιωπούν επί τού σημείου τούτου. Πάντως οίαδή- 

ποτε καί άν ήτο ή αποστολή των, οί «άποκρισιάριοι» ύπεχρεοΰντο πάν¬ 

τοτε νά έπιστρέψουν εις τόν βασιλέα κομίζοντες τάς απαντήσεις. 

ιζ'. Ό πριοτοκούρσωρ. 

«Ι/οωτοκονοσιορ» έκαλεΐτο ό άρχηγός τών βασιλικών «κουρσώρων». 

Δέν γνωρίζομεν καί επί τού προκειμένου ποιον ήτο τό ακριβές έργον τό 
όποιον έξετέλει. Εις τήν μοναδικήν μαρτυρίαν προερχομένην έκ τοϋ Ζ' 

αίώνος, φέρεται ακολουθών τόν βασιλέα εις τόν Ιππόδρομον. Έκεϊ δημι- 

ουργηθέντος έπεισοδίου, ό βασιλεύς «...πέμψας τόν πρωτοκονρσωρα 

αυτόν, ήρώτα. . .» τούς προϊσταμένους τοϋ Ίπποδρόμου, διά νά πληροφο- 

ρηθή περί τού γεγονότος2. Πιθανώς ό «πρωτοκούρσφρ» συνώδευε τόν 
βασιλέα κατά τάς μετακινήσεις του, χρησιμεύων ώς σύνδεσμος εις τάς 
συνομιλίας μετά προσώπων ευρισκομένων εις ποιόν τινα άπόστασιν έξ 
αύτοϋ. Έπί πλέον δέον νά ύποθέσωμεν ότι ό «πρωτοκούρσωρ» είχε καί 
τήν άνωτάτην επιστασίαν τού σώματος τών «κουρσώρων». 

ιη'. Οί βασιλικοί κούρσωρες3. 

Οί «κονρσιορες» άπετέλουν τήν τάξιν τών βασιλικών ταχυδρόμων. Αί 
πηγαι δέν διασώζουν τήν προσωνυμίαν των, άλλα διασφζονται στοιχειά 
τινα διά τό έργον των. Κατά μίαν άρχαιοτέραν μαρτυρίαν προήρχοντο από 
τήν τάξιν τών άποστράτων οπλιτών4. 

'Η λέξις «κούρσωρ» προερχομένη έκ τής λατινικής ορολογίας σημαίνει 
τόν τρέχοντα. Οί βασιλικοί ταχυδρόμοι ώνομάζοντο έπίσης_«μ;ανδάτωρες», 

ώς μεταφέροντες τά «μανδάτα», ήτοι τάς ειδήσεις καί. «ήμεροδρόβοι», ώς 
βαδίζοντες κατά τόν χρόνον τής ήμέρας. 

νΕργον τών «κουρσώρων» ήτο ή μεταφορά τής βασιλικής αλληλογρα¬ 

φίας. Δέν μετέφερον δμως ποτέ προφορικός ειδήσεις. Τά αύτοκρατορικά 
γράμματα παρεδίδοντο εις τούς «κούρσωρας» έσφραγισμένα διά κηρού καί 
φέροντα τόν τύπον τής μονογραμμάτου βασιλικής σφραγΐδος. Είναι άγνω- 

3. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 580. 

2. Αυτόθι, σ. 454. 

3. Γ. ΒτέΙιίβΓ, ΙηδΙϊΙιιΙΐοηδ όγζ3η1ΐηβ5, σσ. 92, 126. 

4. Ί. Αυδοϋ, ϋβ ηι&§Ϊ5ΐΓαπύυ5, σ. 158. 
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στον αν παραλλήλως προς τό βασικόν αυτό εργον έξετέλουν και άλλην 
τινά ύπηρεσίαν. 

ιθ'. Ό δομέστικος του μεγίστου (η μαγίστου). 

Ό αύλικός αύτός τίτλος είναι ό πλέον ασαφής, όχι μόνον του Ζ' αίώνος, 

άλλ’ δλης τής Βυζαντινής Ιστορίας. Περί αύτοϋ δέν σφζεται παρά μία 
μοναδική πληροφορία εκ του Πασχαλίου Χρονικού, παραδιδομένη μάλιστα 
υπό δύο διαφορετικός γραφάς, ώς «δομέστικος τον μεγίστου» και ώς «δομέ- 

στικος τον μαγ ιστόν» λ 
Ό Όυ δέχεται δτι πρόκειται περί βασιλικού τίνος ακολούθου, 

δστις έφερε τό ξίφος του αύτοκράτορος. Αλλά από την σωζομένην πληρο¬ 

φορίαν δέν δυνάμεθα νά άντλήσωμεν τοιοϋτον συμπέρασμα. Τό μόνον 
συμπέρασμα τό όποιον δύναται νά έξαχθή άβιάστως από τό Πασχάλιον 
Χρονικόν είναι, δτι ό αύλικός αύτός ήκολούθει τον βασιλέα κατά τάς μετα¬ 

κινήσεις του έκτος τοϋ παλατιού. Οΰτω κατά τό Πάσχα του έτους 624, ή βα¬ 

σιλική οικογένεια μετέβη εις τήν Νικομήδειαν διά την τέλεσιν τής εορτής. 

Μετά τήν λήξιν τής τελετής, «...αυτός μέν ό βασιλεύς μετά Μαρτίνης 

τής βασιλίσσης ώρμησαν επί τά ανατολικά μέρη, συνόντος αντοϊς 5Ανιανον 

δομεστίκον τον μεγίστου» 2 (κατ’ άλλην γραφήν «μαγίστου»). 

Εις μίαν πληροφορίαν του Θεοφάνους άναφερομένην εις τό έτος 603, 

; γίνεται λόγος περί τίνος «Λεοντίον ευνούχον και μεγιστάναν»3, ύφιστα- 

\ μενού ενός στρατηγού. Τό γεγονός δτι ό ανωτέρω Λεόντιος ήτο εύνοϋχος 
πείθει δτι ύπήγετο εις τήν ακολουθίαν τοϋ στρατηγού. Αί άκολουθίαι 

I των στρατηγών έξ άλλου ήσαν αντίγραφα εν μικρογραφία τής αύτοκρα- 

ί τορικής αύλής τής Κωνσταντινουπόλεως. Πιθανόν ό μεγιστάνος του στρα¬ 

τηγού νά ήτο τό επαρχιακόν άντίγραφον τού «δομεστίκου τού μεγίστου» 

του αύτοκράτορος. Άλλα και άν ή ύπόθεσις αύτή είναι ορθή, τό πρόβλημα 
δέν διαφωτίζεται, διότι ό Θεοφάνης δέν παρέχει ούδεμίαν πληροφορίαν 
περί του έργου τοϋ ακολούθου τούτου. 

κ'. Ό δομέστικος των στρατόρων λ 

Περί τού αύλικοΰ τούτου δέν γνωρίζομεν επίσης σχεδόν τίποτε. Άγνο- 

οΰμεν ποιον ήτο τό έργον του, ποιους είχε προϊσταμένους ή υφισταμένους, 

εις ποιαν κατηγορίαν αύλικών κατετάσσετο, άν ήτο πολιτικός ή στρα¬ 

1. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 1001. 

2. Αύτόθι. 
, 3. ^Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 451. 

4. Περί τοϋ προσώπου τοΰ αύλικοΰ τούτου βλ. παρά Κ. Ο ιι ϊ 11 ά π ό, Εο §ιαηά 
όοηιέδΐίο&ί 3. Βγζδηοο, Εςδοε ά’ΟπβηΙ 37, 1938, σσ. 53-64. 
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τιωτικός, άν προήρχετο από τήν αριστοκρατίαν ή τάς λαϊκάς τάξεις. 
Γνωρίζομεν μόνον δτι προΐστατο των «στρατόρων». Οϊ «στράτορες» 

αύτοί ήσαν κατώτεροι αύλικοι εργαζόμενοι εις τούς βασιλικούς σταύλους. 

Εις τούς σταύλους έξετρέφοντο οί βασιλικοί ίπποι, τούς οποίους ό βασιλεύς 
έχρησιμοποίει είτε εις τόν καθ’ ημέραν βίον είτε εις τάς πολεμικός επιχει¬ 

ρήσεις. 
Μετά τόν Ζ' αιώνα ό τίτλος τοϋ «δομεστίκον τών στρατόροιν» εξελι¬ 

χθείς κατέστη εις έκ τών σπουδαιοτέριον τής βυζαντινής αύλής. Κατά τόν 

Ζ' όμιος αιώνα είναι είσέτι εις έμβρυακήν κατάστασιν. 

Παρομοίους άξιωματούχους εύρίσκομεν εις τάς αύλάς τών άνωτέρων 
επαρχιακών διοικητών λ Έκεΐθεν ό «δομέστικος τών στρατόρων» συνώ- 

δευε τόν άρχοντα εις τάς πολεμικός εκστρατείας. Είναι άγνωστον άν καί ό 

βασιλικός «δομέστικος» είχε παρομοίαν υπηρεσίαν. 

2. 01 ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΥΛΙΚΟΙ 

Έκτος τών άνωτέρω περιγραφέντων αύλικων ύπήρχον άκόμη πολυ¬ 

άριθμα πρόσωπα, τά όποια ήσχολοϋντο περί τό παλάτιον. Ολα αύτά τά 
πρόσιοπα δέν έφερον ίδιον τίτλον, ούτε ήσαν πάντοτε εύγενοϋς καταγωγής. 

"Ολους αύτούς όνομάζομεν «κατωτέρους αύλικούς». 

Τούς κατωτέρους αύλικούς δέν έτοποθέτει ό βασιλεύς, έκτος έλαχί- 
στιυν έξαιρέσεο3ν. Οί άνώτεροι αύλικοι άνεζήτουν, έξήταζον, προσελάμβα- 

νον, διετήρουν καί άπέλυον τούς κατωτέρους αύλικούς. Αλλά καί οί ανώ¬ 

τεροι αύλικοι δέν εΐχον προσωπικήν γνώσιν ούτε τοΰ ακριβούς άριθμοΰ, 

ούτε τών έργασιών τάς όποιας οί κατώτεροι αύλικοι έξετέλουν έντός τοΰ 
παλατιού. Δεδομένης τής αύστηράς ίεραρχήσεως τής βυζαντινής αύλής, 

οί ανώτεροι αύλικοι δέν ήρχοντο σχεδόν ποτέ εις προσωπικήν επικοινω¬ 

νίαν μετά τών κατωτέρων, αλλά μέσω μιας καθωρισμένης κλίμακος ένδια- 

μέσων προσώπων. 

Αί πληροφορίαι περί τών κατωτέρων αύλικών είναι έξόχως πτωχαί καί 
προέρχονται κατά κανόνα από λαϊκής προελεύσεως κείμενα. Οί βυζαντινοί 
συγγραφείς άναφέρουν όνομαστικώς ή διά τοϋ τίτλου των μόνον τούς 
σπουδαιοτέρους έκ τών αύλικών. "Ολους τούς ύπολοίπους άναφέρουν διό 

τοΰ γενικού τίτλου «τό Όψίκιον» ή «τό ’Οψίκιον τοϋ Θείου» 1 2 * 4. 

Οί σπουδαιότεροι έκ τών κατωτέρων αύλικών, περί τών οποίων σφζονται 

πληροφορίαι εις τάς πηγάς, είναι οί κάτιοθι : 

'Ο παιδαγιογός τών βασιλικών τέκνων. Κατά τάς άρχάς τοϋ Ζ' αίώνος 

ΪΓ39εοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 340. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 596. 

2. Ακοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Ίωάννου Έλεήμονος, στ. 59. 
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μνημονεύεται ό παιδαγωγός των τέκνων του Μαυρίκιου Στέφανος \ δστις 
κατά την σαφή μαρτυρίαν του Θεοφάνους και του Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου 
ήτο ευνούχος 1 2. Ή θέσις αυτή ήτο αρκετά σπουδαία. Ό Θεοφύλακτος Σιμο- 

κάττης θεωρεί τον παιδαγωγόν ότι είναι «...των επιφανών τον βασιλείας 

καί λίαν περίδοξος τοϊς άνακτόροις»3. Οί βασιλικοί παιδαγωγοί ήσαν 
πρόσωπα μεγάλης μορφώσεως καί άπεκαλουντο «σχολαστικοί» 4. Δέν γνω- 

ρίζομεν πόσοι ήσαν οί παιδαγωγοί έκαστου βασιλικού τέκνου, ώς καί πόσον 

χρόνον διήρκει ή διδασκαλία. 

Εις τήν αύτήν μοίραν κατατάσσονται α{^«τιθηναί» ή τροφοί των βασι¬ 

λικών μειράκιων. Ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης αναφέρει τήν τροφόν των 
τέκνων του Μαυρίκιου, ή όποια ήτο τόσον πιστή εις τον αύτοκράτορα, 

ίοστε κατά τήν έπανάστασιν του Φωκά προσέφερε τό ΐδικόν της τέκνον 

νά φονευθή άντί του τέκνου του Μαυρίκιου 5 6. 

Σπουδαίαν επίσης θέσιν μεταξύ των κατωτέρων αύλικών κατεΐχον οί 
ιατροί του παλατιού, καλούμενοι «άρχίητροι» *. Μερικοί έκ των «άρχιήτρων» 

κατήγοντο έξ εύγενών οικογενειών καί εις μάλιστα έξ αυτών άνέλαβεν επί 
Μαυρίκιου καί μίαν διπλωματικήν άποστολήν διά τήν σύναψιν ειρήνης 

μετά τών Περσών 7. 

Έμπιστευτική καί σπουδαία έθεωρεΐτο καί ή θέσις τών προσώπων, 

άτι να υπηρετούν εις τό βασιλικόν λουτρόν. Μεταξύ αυτών διάσημος κα¬ 

τέστη εις όνόματι Άνδρέας, όστις έδολοφόνησε τον Κώνσταντα Β' εντός 

του λουτρού του εις τάς Συρακούσας8. 

Τά άτομα τού αύτοκρατορικου λουτρού ύπήγοντο ύπό τον «κουβικου- 

λάριον». 

Μετά τον Η' αιώνα θά δημιουργηθή ειδικός αύλικός, ό «περιχυτής 

τον λοντρον τον βασιλέως», δστις θά άναλάβη πάσαν υπηρεσίαν σχετι¬ 

κήν προς τό αύτοκρατορικόν λουτρόν. Αλλά κατά τον Ζ' αιώνα ό τί¬ 

τλος αύτός δέν έχει είσέτι διαμορφωθή. 

Εις τούς κατωτέρους αύλικούς κατατάσσονται οί πολυάριθμοι θυρωροί 
τού παλατίου, καλούμενοι γενικώς «όστιάριοι» ή «όστιάρειοι». Έργον των 
ήτο νά άνοίγουν καί νά κλείουν τάς πύλας τού παλατίου τάς κεκανονι- 

σμένας ώρας. 

1. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σ. 324. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 329. 

2. Αυτόθι. 
3. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σ. 329. 

4. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 453. 

5. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σ. 336. 

6. Σωφρονίου Μονάχου, Θαύματα άγιων Κόρου καί Ίωάννου, ΡΟ, τ. 87ο, στ. 3617. 

7. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Πρεσβείαι πρός Εθνικούς, στ. 932. 

8. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 538. 

'Η αύτοκρατορική αυλή τού Βυζαντίου κατά τόν Ζ' αιώνα 

"Αλλην τάξιν άπετέλουν οί «θερμοδόται». άσχολούμενοι περί τήν θέρ- 

μανσιν τών κτισμάτων τών ανακτόρων. Λαμβανομένης ύπ όψιν τής έκτά- 

σεως. τήν οποίαν κατελάμβανον τά ανάκτορα, πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι 

τά άτομα αυτά ήσαν πολυάριθμα. 
Μεταξύ τού κατωτέρου προσωπικού δέον νά τοποθετήσωμεν τούς «χαρ¬ 

τοφύλακας» τών άνωτέρων αύλικών καί τών οποίων τό έργον δέν είναι 
ακριβώς γνωστόν. Ό Θεοφάνης αναφέρει κάποιον «Δαβίδ χαρτοφύλακα 

του 'Ορμίσδον» λ 
Εις τήν τάξιν αύτήν περιλαμβάνονται οί _<<μνΥ)μρράλιοι»} περί ων 

έγένετο λόγος. Κύριον έργον των ήτο ή κατασκευή τού μνήματος 
τού βασιλέως-. Ώς άνεφέρθη παρίσταντο εις τήν «άνακήρυξιν» τού 

βασιλέως. 
Εις τήν αύτήν τάξιν περιλαμβάνεται εν ανώνυμον πλήθος προσώπων, 

ώς οί μάγειροι, οί καθαρισταί, οί κηπουροί, οί πλύνται, οί ράπται, οί σιδη¬ 

ρουργοί, οί ξυλουργοί, οί χρυσοχόοι, οί κτίσται, ών προΐστατο είς «επι¬ 

στάτης» 3 καί γενικώς όλοι οί λοιποί τεχνίται καί εργάται, οί μονίμως περί 

τό παλάτιον ασχολούμενοι. Τ 
Έκτος όλων τών ανωτέρω πρέπει νά προσθέσωμεν έν πολυάριθμον 

σμήνος άτόμων, τά όποια συνώδευον τόν βασιλέα κατά τάς δημοσίας εμφα¬ 

νίσεις του. Τό πλήθος αύτό προηγούμενον ή επόμενον περιέβαλε τόν βασι¬ 

λέα είς σημεΐον, ώστε νά καθίσταται αδύνατος πάσα προσπάθεια προσεγ- 

γίσεώς του. 
Είς τάς πηγάς τό πλήθος αύτό φέρεται ύπό τά ονόματα : «προάγοντες» 4, 

«παρατρέχοντες» 5, «βασιλική υπηρεσία» Γ>, «δορνφορια» (, «προπομποί» 8, 

«βασιλική δορνφορία» 9. 
Δέν γνωρίζομεν άν τά άτομα αυτά έξετέλουν καί άλλην τινά ύπηρε- 

σίαν έν τώ παλατίφ και ποία ήτο αύτη. Γνωρίζομεν μόνον δτι κατά 
τάς επισήμους εμφανίσεις τού βασιλέως έσχηματίζετο, βάσει καθωρι- 

σμένου πρωτοκόλλου, μία ολόκληρος πομπή ,0, ονομαζόμενη «οψίκιον», 

ϊ. Ένθ* άνωτ., σ. 455. 
2. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος αγίου Ίωάννου Έλεήμονος, στ. 36. 

3. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 562. 

4. Άνδρέου Κρήτης, Λόγοι, στ. 1296. 

5. Αυτόθι. 
6. Γεωργίου Μονάχου, Χρονικόν, στ. 913. 
7. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 241. 
8. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Έπιστολαί, έκδ. I. Β ο ί ε ε ο η & θ ο, Ρεπε 1835 

σ. 77. 
9. -Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 241. 

ΊΟ. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί τελετών, κεφ. κζ , σ. 627 καί κεφ. κη 

σσ. 628 - 629. 
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ήτις κατά τον Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον προεπορεύετο του αύτο- 

κράτορος δι* άπόδοσιν τιμών ι. 

Μεταξύ αυτής τής πομπής τήν καλυτέραν θεσιν κατελάμβανον οί ανώ¬ 

τεροι αύλικοί2, τά κυβερνητικά πρόσωπα καί ή βασιλική φρουρά 3. Προ 
τής πομπής έβάδιζον οί «προπομποί» καί οί «κήρυκες» λ Ούτοι ήσαν δημό¬ 

σια πρόσωπα, τά όποια προπορευόμενα μιας πομπής διεκήρυσσον τήν 
έπικειμένην διάβασίν της έκ σημείου τίνος τής πόλεως. 

Είναι άγνωστον αν τό πλήθος τής πομπής άπετελεΐτο από λαϊκούς 
ή από στρατιώτας τής βασιλικής φρουράς. Πιθανόν όμως έλάμβανον μέρος 
τόσον οί μέν όσον καί οί δέ, ώστε διά του πλήθους των να δημιουργήσουν 
τήν δυνατήν έντονωτέραν έντύπωσιν. 

3. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΤΩΝ ΕΞΚΟΥΒΙΤΩΡΩΝ 

'Ο βασιλεύς διέθετε διά τήν προσωπικήν του προστασίαν ίδιον στρα¬ 

τιωτικόν σώμα, καλούμενον «φρουρά τών έξκουβιτώρων» δ. Τό σώμα τούτο 
έφερεν επίσης τάς προσωνυμίας «σωματοφύλακες» «σωματοφύλακες και 

νπασπισταί»7, «νπασπισταί»8, «σπαθάριοι»3, «βασιλικοί δορυφόροι»10, 

«παραμοναί»1 11, «δορυφόροι» 12, καί έφ! όσον ήσαν είσέτι εκπαιδευόμενοι 
«τίρωνες 13. Κατωτέρου θά άναλύσωμεν τήν προέλευσιν έκαστου των ονο¬ 

μάτων αυτών. Παραλλήλως προς τό σώμα αυτό ενίοτε έχρησιμοποιοΰντο 
διά τήν φύλαξιν του αύτοκράτορος καί δύο έτερα σώματα ήτοι αΐ «σχολαί», 

άλλως καλούμεναι «πραίσεντον» ή «πρεσέντον» καί ό στρατός του «όψι- 

κίον». Τά σώματα ταΰτα μή όντα καθαρώς άρμόδια διά τήν ασφάλειαν τού 
βασιλέως δεν εντάσσονται εντός τής αυλής καί ώς έκ τούτου δεν θά μάς 
άπασχολήσουν επί του προκειμένου. 

Τό σώμα των έξκουβιτώρων είναι τό άρχαιότερον τμήμα τού καθ’ 

1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί θεμάτων, ΡΟ, τ. 113, στ. 84. 

2. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί τελετών, κεφ. κζ', σ. 627. 

3. Άνδρέου Κρήτης, Λόγοι, στ. 1296. 

4. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Έπιστολαί, σ. 77. 

5. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως,Τστορία, σ. 31. 

6. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σσ. 147, 298. 

7. Αυτόθι, σ. 136. 
8. Αύτόθι, σ. 61. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, στ. 2860. 

9. Λεοντίου Μοναχού, Βίος Γρηγορίου Άκραγαντινών, στ. 668. 

10. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Τστορία, σ. 47. 

11. Ψευδο-Κωδινοϋ, Περί όφφικίων, στ. 57. 

12. Άνδρέου Κρήτης, Λόγοι, στ. 1296. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, 

σ. 44. 
13. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 458. 
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αυτό βυζαντινού στρατού. Ό Ιωάννης Λυδός αναφέρει ότι τό σώμα έλκει 
τήν καταγωγήν του από τήν ρωμαϊκήν εποχήν, έως τής εποχής του δέ 
έφερεν είσέτι τό ρωμαϊκόν πολεμικόν ένδυμα λ Έτυμολογών ό αύτός συγ- 

γραφεύς τήν λέξιν, σημειοΐ ότι σημαίνει τον άγρυπνον φύλακα. Οί «έξκου- 

βίτο)ρες» κατφκουν συνεχώς παρά τά ανάκτορα, εις ίδιους χώρους καλού¬ 

μενους «έξκούβιτα» 2. Τό κύριον έργον των ήτο ή διαρκής φύλαςις τού 
παλατιού. ’Εκ τού λόγου τούτου ώνομάσθησαν «παραμοναί». (Παραμονή- 

της παρά τοΐς Βυζαντινοΐς εκαλείτο ό φύλαξ ό κατοικών παρά τφ φυλασ- 

σομένφ) 3. Παραλλήλως περιέβαλλον τον βασιλέα εις όλας του τάς μετα¬ 

κινήσεις έκτος τού παλατιού. Έξ αυτού ώνομάσθησαν «δορυφόροι» καί 

«σωματοφύλακες». 

Οί «έξκουβίτωρες» ήσαν σώμα άμιγώς πεζόν. Ούδαμού των πηγών 
άναφέρονται έφιπποι. Ό οπλισμός των έγκειται εις τό βραχύ ρωμαϊκόν 
ξίφος (έξ ού καί «σπαθάριοι») καί εις τό μακρόν βυζαντινόν κοντάριον \ 

Γενικώς είπεϊν άπετέλουν τό κάλλιστον τμήμα τού Βυζαντινού στρατού, 

έξ ού καί άνελάμβανον ενίοτε καί άλλας προσθέτους υπηρεσίας. 

Έκ τών δευτερευουσών αυτών υπηρεσιών σπουδαιό^ητα παρουσιάζουν 
]τά αστυνομικά καθήκοντα τών «έξκουβιτώρων». Άτυχώς δεν διαθέτομεν 
παρά μίαν μαρτυρίαν αναφερομένην εις τήν δραστηριότητά των αύτήν. 

Κατά τήν πληροφορίαν ταύτην δέκα «έξκουβίτωρες» ήλθον καί παρέλαβον 
τον Όμολογητήν Μάξιμον έκ τού λιμένος, προκειμένου νά άχθη εις δίκην λ 

| Τά καθήκοντα αυτά φαίνεται ότι ήσαν άκρως έκτακτα, διότι ούδαμού άλλο¬ 

ι χοΰ άναφέρεται ότι οί «έξκουβίτωρες» άστυνόμευον εντός τής πρωτευούσης. 

Αντιθέτους συχνάκις ό βασιλεύς άνέθετεν εις τούς προσωπικούς φρου¬ 

ρούς του τήν αρχηγίαν στρατιωτικών επιχειρήσεων λ Κυρίως εις περιπτώ¬ 

σεις έμπιστευτικών αποστολών, οί «έξκουβίτωρες», προτιμώνται άπό όλους 
τούς άλλους στρατιωτικούς άρχοντας 7. Ούτως ό Ιουστινιανός Β' άπέστειλε 
τον «σπαθάριον» Ήλίαν, ώς άρχηγόν τής αποστολής διά τήν τιμωρίαν 
τών κατοίκων τής Χερσώνος8. Εις άλλας περιπτώσεις «έξκουβίτωρες» 

αναλαμβάνουν άποστολάς προς τά έν έπαναστάσει διατελοΰντα στρατεύ¬ 

ματα, διά νά πείσουν τούς στρατιώτας νά έπανέλθουν εις τήν τάξιν. Παρο- 

1. Τ. ΛυδοΟ, ϋε ηι&βίδίΓ&ίώαδ, σ. 28. 
2. Αύτόθι. Έξήγησις κινήσεως μεταξύ Μαξίμου καί τών αρχόντων, στ. 109. 

3. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος άγιου Ίωάννου Έλεήμονος, στ. 40. 

4. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 458. 
5. Έξήγησις κινήσεως μεταξύ Μαξίμου καί τών αρχόντων, στ. 109. 

6. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Τστορία, σ. 61. 

7. Αύτόθι, σ. 147. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Τστορία, στ. 2860. 
8. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Τστορία, σ. 44. Θεοφάνους, Χρονογραφία, 

σ. 578. 
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μοίαν αποστολήν άναφέρεται άναλαβών επί Μαυρίκιου ό προϊστάμενος 
των «έξκουβιτώρων» Άνδρέας *. Άλλα καί διπλωματικός άποστολάς άνε- 

λάμβανον οί «έξκουβίτωρες». Οΰτω Κομεντίολός τις άνέλαβε την άποστο- 

ί λήν νά επιτυχή την σύναψιν ειρήνης μετά του Χαγάνου των Άβάρων 1 2. 

Έξόχως ενδιαφέρουσα είναι ή πληροφορία του Αεοντίου Μονάχου 
επί ενός άλλου τομέως των δευτερευόντων καθηκόντων τών «έξκουβιτώ- 

ρων». Κατά τήν πληροφορίαν αύτήν ό επίσκοπος τών Άκραγαντινών Γρη- 

γόριος, κατηγορηθείς επί μοιχείμ, μετήχθη εις Ρώμην διά νά δικασθή 
υπό του συνοδικού δικαστηρίου. Ό αύτοκράτωρ συνεκρότησε μίαν όμάδα 
άποτελουμένην από τον «σπαθάριον» Μαρκιανόν και τους επισκόπους 
Άγκυρας, Κυζίκου, Κορίνθου καί τον «χαρτοφύλακα» Κωνσταντίνον, 

τούς όποιους άπέστειλε διά νά παρασταθοΟν εις τήν σύνοδον. Έφ' όσον 
αί κατηγορίαι άπεδεικνύοντο αναληθείς, ή σύνοδος ύπεχρεοΰτο νά κατα¬ 

δικάσω τούς κληρικούς ψευδοκατηγόρους συμφώνως προς τό Εκκλησια¬ 

στικόν δίκαιον. Οί λαϊκοί ψευδοκατήγοροι θά έδικάζοντο κατά τον πολιτι¬ 

κόν νόμον. Τό έργον τής δίκης των πολιτών αυτών θά έξετέλει ό «σπαθά¬ 

ριος» Μαρκιανός 3. Παρ’ όλα ταΰτα είναι άπίθανον ότι οί «έξκουβίτωρες» 

είχον δικαστικά καθήκοντα. Απλώς ό άνωτέρω Μαρκιανός, ώς αυτοκρα- 

τορικός απεσταλμένος και εκπρόσωπων τον βασιλέα, είχε τήν εντολήν 
νά επικύρωση τάς άποφάσεις του επαρχιακού δικαστηρίου τής Ρώμης, 

τό όποιον ήδύνατο νά λειτουργήση καί άπόντος τού «σπαθαρίου». 

Λόγφ τής στενής επαφής των μετά τού αυτοκράτορος, οί «έξκουβίτωρες» 

έξελέγοντο μετά μεγίστης προσοχής. Ό αύτοκράτωρ άπήτει από τήν φρου¬ 

ράν του τυφλήν ύπακοήν. Οίαδήποτε υπόνοια εναντίον μέλους τής φρουράς 
έτιμωρείτο διά θανάτου, άνευ άλλης τίνος διαδικασίας4. Άπόντων των 
υπόπτων «έξκουβιτώρων» έτιμωρείτο βαρύτατα ή οίκογένειά των δ. Ήτο 
λοιπόν άκρως σπάνιον οί φρουροί τού βασιλέως νά λάβουν μέρος εις επανα¬ 

στάσεις. Εις τάς περιπτώσεις όμως καθ’ άς καί οί «έξκουβίτωρες» έτάσσοντο 
παρά τό πλευρόν επαναστάτου τινός, ή έπανάστασις ήτο κατά κανόνα 
επιτυχής 6. 

Είναι βέβαιον ότι μέρος τής φρουράς συνώδευε τον βασιλέα κατά τάς 

1. Εΰαγρίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, στ. 2860. 

2. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, Πρεσβεϊαι προς εθνικούς, στ. 928. 

3. Αεοντίου Μοναχού, Βίος Γρηγορίου Άκραγαντινών, στ. 668. 

4. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 458. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλειος, 'Ιστορία, 

σ. 47. 

5. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιστορία, σ. 44. 

6. Αυτόθι. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σσ. 578 - 580. Κεδρηνοΰ, Σύνοψις, στ. 864. 

Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν, στ. 913 

25 - 7 - 1970 
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διαφόρους μετακινήσεις του έκτος πρωτευούσης λ Κατά τάς εκστρατείας 
οί φρουροί συνεπολέμουν παρά τόν μαχόμενον βασιλέα, ενώ κατά τάς 
στρατοπεδεύσεις έφύλαττον τήν σκηνήν του βασιλέως 2. 

Κατά τάς απουσίας του αύτοκράτορος έκ τής πρωτευούσης, έν μέρος 
των φρουρών παρέμενεν εις τήν Κωνσταντινούπολιν διά τήν φύλαξιν των 
ανακτόρων καί των μελών τής βασιλικής οικογένειας. "Οτε μάλιστα ύπήρχε 
καί εις συναυτοκράτωρ, δστις παρέμενεν εις τήν πρωτεύουσαν, τότε τό 
μεγαλύτερον μέρος των «έξκουβιτώρων» παρέμενε παρά τό παλάτιον διά 
τήν φρούρησίν του3. Τέλος έν τμήμα τής φρουράς συνώδευε καί παν έτε¬ 

ρον μέλος τής βασιλικής οικογένειας άπομακρυνόμενον έκ τής πρωτευού¬ 

σης. Ούτως ό υιός τού Θεοδοσίου Γ' Άδραμυττηνοϋ, συνελήφθη παρά τού 
έν έπαναστάσει διατελουντος Δέοντος Γ' Τσαύρου, παρά τήν Νικομήδειαν, 

φέρων μεθ’ εαυτού μέρος τών «έξκουβιτώρων» διά τήν φρούρησίν του 4. 

Τό σώμα τών «έξκουβιτώρων» διωκεΐτο υπό αύλικών αξιωματικών, 

διαφόρων κατά τήν τάξιν καί κατά τόν βαθμόν άπό τούς αξιωματικούς τού 
τακτικού βυζαντινού στρατού. Τεραρχικώς οί άξιωματικοί αύτοί ύπήγοντο 
υπό τόν «κουροπαλάτην». Είςτήνπράξιν όμως ό «κουροπ^.λάτης» ούδεμίαν 
είχε πραγματικήν έξουσίαν έπί τής φρουράς. Οί έκάστοτε αρχηγοί τών 
«έξκουβιτιορων» έλάμβανον διαταγάς απ’ εύθείας άπό τόν βασιλέα. 

α'. Ό κόμις τών έξκουβιτώρων5. 

Κατά τήν μαρτυρίαν τού Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, «κόμις τών έξκον- 

βαώρων» ώνομάζετο ό αρχηγός τής προσωπικής φρουράς τού βασιλέως0. 

Ήτο όθεν αρχών περισσότερον στρατιωτικός παρά πολιτικός. Άλλωστε 
όλοι οί «κόμιτες» εις τό Βυζάντιον ή ήσαν στρατιωτικοί ή προήρχοντο 
από τό στράτευμα. Τεραρχικώς ό άξιωματοΰχος αυτός ύπήγετο ύπό τόν 
«κουροπαλάτην», άλλ’ ώς προελέχθη έλάμβανε διαταγάς μόνον παρά τού 
βασιλέως, έναντι τού όποιου ήτο υπεύθυνος διά τήν κατάστασιν τής βασιλι¬ 

κής φρουράς. Έργον τού «κόμιτος τών έξκουβιτώρων» ήτο ή στρατολό- 

γησις νέων διά τήν φρουράν, ή έπίβλεψις τής έκγυμνάσεως καί τού οπλι¬ 

σμού καί γενικώς είπείν ή έπιτήρησις τού σώματος τής φρουράς. 

Ή θέσις τού «κόμιτος τών έξκουβιτώροιν» κατείχετο πάντοτε άπό 

1. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 298. 

2. Αυτόθι, σ. 241. 
3. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 1008 καί 1016. 

4. Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν, στ. 913. 
5. Ο 1ι. Θΐείιΐ, Ιϋδίίηίεη εί Ια οίνίΐϊδαΐίοη όγζαηΐίηε 3ΐι VI6 δίεοίε, Ρ&γϊβ 1901, σ. 

97. 3. Β. Βιιτχ, ΗίδΙοτγ οί ώε ΓεΙετ Κοπιεπ ΕπιρίΓε, Γοηάοη 1923, τ. I, σ. 317. 

6. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, 'Ιστορία, σ. 136. 

Έπετηρις ' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος Λ Ζ' 9 
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εύγενεΐς καί συνήθως έξ ατόμων συγγενικών του βασιλέως. Έπι Ιουστίνου 
Β' (565- 578) τήν θέσιν κατεΐχεν ό θετός υιός του Τιβέριος Έπι Φωκά 
την θέσιν άνέλαβεν ό γαμβρός αύτοΰ2 «πατρίκιος» Πρίσκοςλ Έπι 
Ηρακλείου τέλος τήν θέσιν άναλαμβάνει ό συγγενής του βασιλέως «πα¬ 

τρίκιος» Νικήτας 4. Ενίοτε ή θέσις προσφέρεται εις εμπίστους αύλικούς. Ό 
Ήρακλωνας θέτει εις τήν θέσιν αυτήν τον βοηθόν του «βασιλικού σακελ- 

λαρίου», όνόματι Ούαλεντΐνον, έμπιστον κατώτερον αύλικόν 5. 

Κατά κανόνα οί «κόμιτες των έξκουβιτώρων» ήσαν άφωσιωμένοι εις 
τόν αύτοκράτορα. Μόνον ό επί Φωκά Πρίσκος άναφέρεται, κατά τον Ζ' 

αιώνα, ότι συνειργάσθη μετ’ επαναστάτου 

βλ ΟΙ πρωτοσπαθάριοι ή σκρίβωνες 7. 

Οί τιτλούχοι αυτοί άπετέλουν τούς κατωτέρους αξιωματικούς του σώ¬ 

ματος τών «έξκουβιτώρων». Διαρκουντος του Ζ' αίώνος, ώνομάζοντο «σκρί¬ 

βωνες» δ. Κατά τό τέλος τού αίώνος καί άρχομένου του Η' αίώνος, άρχονται 
ονομαζόμενοι «πρωτοσπαθάριοι» 9. Παραλλήλως προς τάς ονομασίας ταύ- 

τας απαντάται: «πρώτος σπαθάριος» 50, «νπερφερόμένος τών' αωματοφυλά- 

χ0)ν τον βασιλέως» Ί1, «πρώτος τών βασιλικών υπασπιστών»ν-. Ό Ψευδο- 

Κωδινός, έρμηνεύων τόν όρον «πρωτοσπαθάριος», αναφέρει ότι ούτως 

εκαλείτο «ό πρώτος τών σπαθαρίων παραμονών» 13. 

Τό έργον τών «πρωτοσπαθαρίοιιν» δεν καθορίζεται εις τάς πηγάς. 

Έκ τών ύπαρχουσών πληροφοριών είκάζομεν ότι ό «πρωτοσπαθάριος» 

ήτο ανώτερος άπό τούς απλούς «έξκουβίτωρας», αλλά κατώτερος από τόν 
«κόμιτα τών έξκουβιτώρων». Γνωρίζομεν ότι οί «πρωτοσπαθάριοι» ήσαν 

1. Ί. Σχολαστικού, Περί της Χοσρόου προσχωρήσεως προς Μαυρίκιον, Ηΐδίοποί 
ΟΓαεοϊ Μίηοτεε, έκδ. Ο ϊ η ά ο γ Γί υ 8, Εΐρεί^ε 1870, σ. 381. 

2. Θεοφάνους, Χρονογραφία, ο. 454. Ί. Αντιόχειας, Χρονικά, Ρπΐ£ηιβηΙα Ηίείοη- 

ςοηΐητ ΟταεοοΓϋηι, έκδ. Ο. Μΰΐΐετ, Ρ&Πδ 1870, τ. 5, σ. 37. 

3. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 454. 

4. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 985. 

5. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 31. 

6. Ί. Αντιόχειας, Χρονικά, σ. 37. 
7. Περί των «πρωτοσπαθαρίων» ή «σκριβώνων» βλ. παρά ΤΗε Οπηιύπό§ε Με- 

άϊεναΐ Ηίδίοτγ (1967), τ. 4, μέρος 2, σσ. 19, 21. 
8. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 41. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 458. 

Ίωάννου Μόσχου, Λειμών, στ. 3041. 

9. Κεδρηνοΰ, Σύνοψις, σ. 864. 
10. Σεβεώς, 'Ιστορία Ηρακλείου, σ. 106. 

11. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 41. 

12. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, στ. 2860. 

13. Ψευδο-Κθ)δινου, Περί όφφικίων, στ. 57. 
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υπεύθυνοι διά πάσαν άντιβασιλικήν ενέργειαν έκδηλουμένην εντός τών 
κόλπων τής φρουράς. Ό «σκρίβων» Μακρόβιος π.χ. κατεδικάσθη εις θάνα¬ 

τον ύπό τού Φωκά, διότι ή στάσις τής φρουράς έθεωρήθη ύποπτος εις τόν 
αύτοκράτορα λ 

Ό αριθμός τών «πρωτοσπαθαρίων» τής φρουράς τών ανακτόρων είναι 
άγνωστος. Γνωρίζομεν μόνον ότι ήσαν περισσότεροι τού ενός, διότι εις 
τάς πηγάς φέρονται εις πληθυντικόν άριθμόν. Έκτος δέ τών καθαρώς στρα¬ 

τιωτικών των καθηκόντων, οί «πρωτοσπαθάριοι» άνελάμβανον καί άλλας 
υπηρεσίας τόσον στρατιωτικός 2 όσον καί διπλωματικός 3. 

Δέον νά σημειωθή εν κατακλεΐδι ότι καί αυτός ό τίτλος έχρησιμοποιήθη 
ύπό τού Βυζαντίου διά λόγους καθαρώς πολιτικούς. Οί αότοκράτορες απέ- 

νεμον τόν τίτλον τού «πρωτοσπαθαρίου» καί εις άτομα ξένης ύπηκοότη- 

τος, τά όποια ουδέποτε ήσχολήθησαν εις τήν βασιλικήν φρουράν4. 

γ'. Οι κανδιδάτοι τής βασιλικής φρουράς. 

Η λατινικής προελεύσεως λέξις «κανδιδάτος» σημαίνει κατά τόν Ζ' 

αιώνα γενικώς τόν ύποψήφιον. Κατά ταυτα οί «κανδιδάτοι τής βασιλικής 

φρουράς»5 ήσαν κατά πάσαν πιθανότητα ύποψήφιοι αξιωματικοί τού 
σώματος. 

Δεν διαθέτομεν μαρτυρίας περί τού έργου τών ατόμων αύτών εντός τών 
πλαισίων τής φρουράς. "Αν δεχθώμεν ότι ή βασιλική φρουρό διηρεΐτο ώς 
καί ό τακτικός στρατός, τότε οί «κανδιδάτοι» πρέπει νά θεωρηθούν ισό¬ 

τιμοι προς τούς «δεκάρχονς» τού τακτικού στρατού. Σημειωτέον ότι άπό έν 
κείμενον τών μέσων τού Ζ' αίώνος είκάζομεν ότι τό σώμα τών «έξκουβι- 

τώρων» διηρεΐτο πράγματι εις δεκάδας0. Πιθανόν οί «κανδιδάτοι» προΐ- 
σταντο τών δεκάδων αύτών. 

Ό Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως εις μίαν πληροφορίαν του έκ τής 
έποχής τού Ηρακλείου αναφέρει ένα «κανδιδάτον» όνόματι Βιτουλινον, 

όστις κατφκει εις τήν επαρχίαν 7. Τό περίεργον είναι ότι οί «κανδιδάτοι» 

εύρίσκοντο μόνον εις τήν πρωτεύουσαν, ένθα έστάθμευε καί ή βασιλική 
φρουρά. Αί πιθανώτεραι λύσεις τού προβλήματος είναι: 

α') Οί Βυζαντινοί διετή ρουν τούς τίτλους των, έστω καί άν έπαυον 

1. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 458. 

2. Εύαγρίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, στ. 2860. 

3. Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ιστορία, σ. 41. 
4. Σεβεώς, Ιστορία 'Ηρακλείου, σ. 106. 

5. Ιοιάννου Μόσχου, Λειμών, στ. 3059. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία» 
σ. 8. Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων, Ανακρεόντεια, ΡΟ, τ. 87ο, στ. 3829. 

6. Έξήγησις κινήσεως μεταξύ Μαξίμου καί τών αρχόντων, στ. 109. 
7. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία, σ. 8. 
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καχέχονχες μίαν θέσιν. Πιθανόν ό Βιχουλίνος αυτός ήχο απόσχραχος «καν- 

διδαχος». 
β') Πιθανόν ό Βιχουλϊνος εύρίσκεχο εις χήν επαρχίαν έκχελών μίαν 

αποστολήν. 
Ής και αν εχη χό γεγονός, ούδαμου απαντάται πάλιν ή ΰπαρξις «καν- 

διδάχου» διαμένονχος εις χήν επαρχίαν. 

Εις χό σημείο ν χοϋχο λήγει ή άνάλυσις χοΰ έργου χής φρουράς καί δι* 

αυτής ή έξέχασις χής βασιλικής αυλής καχά χόν Ζ' αιώνα. 

ΠΑΝΑΧΊΩΤΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ
ου
ρο
πα
λά
τη
ς 

κα
τώ

τε
ρο

ν 
π
ρ
ο
σ
ιο
πι
κό

ν 



Ι_ο5 (ϋίίέΐΐηίεδ οΐ&δδοδ άο ίοηςίίοηηαΐιεδ (IV® - VI0 δ.) 135 

ΕΤυϋΕδ δυκ ΕΉ18Τ01ΚΕ ΑΟΜΙΝΙδΤΚΑΤίνΕ 
ϋΕ ΕΈΜΡΙΚΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝ 

ΕΕ5 ϋΙΡΡΕΚΕΝΤΕδ ΟΕΑδδΕδ ΌΕ ΡΟΝΟΤΙΟΝΝΑΙΚΕδ 
(IV*-VI* 8.) 

Κ601&Π]1165. 

Α Βγζαηεε, Ιεδ ηχοίδ ιηίΐεα, ηιί/ίίϊα, ηιϋιίαΐ’β έίαίεηί εοηδίηιηηιεηί εηιρίογέδ 
ρουΓ άέ3Ϊ£ηεΓ άεδ ΓοηείϊοηηαίΓεδ οίνίΐδ *. Ο’αυίΓε ραιί, 1ε εείηίυΓοη, ςυί έίαΐί 
Γίπδΐ§ηε ηιεπιε άυ δοΐάαί, έίαΐί ιηέιηε ροιίΓ Ιεδ ΓοηείϊοηηαίΓεδ οίνίΐδ Ια ηιαΓςυε 
άυ Γαη§ εί άε Ια άί§ηίΐέ2. ϋαηδ 1ε Βαδ-Επιρίι·ε Γοιηαίη, Ια ΙιίέΓαΓεΗίε εϊνΐΐε 
έίαΐί εαίςυέε δυΓ 13.ΙιίέΓηΓεΙιίε ιηίΙίίαΪΓε. ΡουΓ εευχ ςυί Γ6ΐηρ1ίδδ3Ϊεηί υη εηιρίοΐ 
3υ δετνΐοε άε ΓΕίαί, εοιηιηε ρουΓ 1ε δοΐάαί, 1ε αηξίιΐιυη εννζώνη Γαίδαίί οΜί§α- 

ίοίι-εηιεηΐ ραΓίίε άε Ια ίεηυε οίϊίείεΐΐε. ΕηίΓΟΓ αυ δΟΓνίεε άε ΓΕίαί, ε’έίαίί 
8ΐιηιβεβ άηξίιΙιιΐΉ, είΓε εη δΟΓνίεε αείίΓ, ζώνην εχειν3, ηυίίίεΓ 1ε δΟΓνίεε, α>ΐ£Η- 

Ιιπιι άεροηετε, ζώνην άφιέναι4, τής ζώνης άπαλλάττ&ιν 5, είΓε Γένοςυέ, αηξίιΐο 

8θΙνΐ, 8ροΙΐαή, άποζωνννναι τής άξίας ζώνης άφαιρεϊσθαι·7. 

Οη άίδίίηβυαίί α Βγζαηεε ίΓοίδ εΐαδδεδ άε ΓοηείϊοηηαίΓεδ, άοηί Ι’οΓάΓΟ άε 
ρΐ'έδέαηεε έίαΐί Γέ§1έ ρ&Γ υηε εοηδίίίυίϊοη άε Τΐιέοάοδε II εΐ άε ναΐεη- 

ίίηΐεη III8 : 

* Ρυβίίέ οη πίδδο <3&ηδ νίζαηίϋδΚϋ νΓοηιοηηϊΕ XXIX, 1968, ρρ. 88 -94, δ&ιΐδ ίικίοχ. 
1. I. Εγέιΐδ, ιΐο ιιι&βΐδίΓ. 4, 15, 21, 28, 30, 66... ΟΑ. XII, 8, 1 οΐ 2 : ιιί άί§η. οπίο 

δΟΐ'νοίαΓ (αη. 384). (X ϋ&ΓοιηβοΓδ οΐ δ & £ 1 ί ο, Πίοί. <3. Αηί. δ.ν. αηζιιΐιίητ. 

2. Ό & γ ε ιώ β ο γ § οί δ 3 § 1 ί ο, ορ.οίί. Οη§ί, άβνεηΐΓ δοΐάαί, Βήεϊη^ί, έίΓο όέ§το.όέ. 

3. δοιΐδ ΑηέΓοηίο I Οοηιηέηο (1183 - 1185), ΓίιηρέΓβΙποβ Μ&γϊο Ιυί έίΓ&ηβΙέε ρ&Γ 

Οοηδί&ηίίη Τπρ$γο!ΐθδ, δς την τής έταιρειαρχείας ζώνην εϊχε\ Νίοόϋ&δ, 348. 

4. I. Εγ<3υδ, (3ο Γη&£ΪδΐΓ. 223, 5. \¥ υ ο η δ ο 1ι, ρ. 117, 22 - 23. 
5. I. Εγ<3θδ, άο Μ&βϊδίΓ. 203, 9 : ά’ά δύο έπ έτος έκαστον έκ των ταχογράφον 

τής ζώνης ο νόμος απαλλάσσει (Βοηη), &ά. \¥ υ ο η δ Ιι, ρ. 95, 23 - 24. 

6. Μ&1&1&5, 416. 
7. ΡδεΙΙοδ. δ & ί 1ι & δ, Μεδ. Βΐ51., V, 208, εη ρ&Γΐ&ηί άο 1& έοοίιέ&ηοο ιΐυ ρ&ίπεο Εί- 

ρίύίοδ : ζώνης άφαίρεσις. 
8. 0.1. XII, 8, 2, ιιί (ϋβηΐΐ. οπίο... ΟΙ. Ο.ΊΊι. VI, 5, ιιί ά^η. οπ3ο... II η’γ εδΐ ςυοδ- 

ίίοη ρυε έο 1& εΐ&δδε <3θδ ΠΙαΒίνβΒ, ηι&ίδ ίί ε$1 νΓ&ίδοιτώί&υΐο ουο Ιεδ &υίΓθδ εΐ&δδεδ εί&ΐεηί 

εΐ&δδέεδ (3ε 1& ηιοηιε ηι&ηίέΓε. 

Ιεδ ΓοηείίοπηαίΓεδ εη αοΐίνϊΐε ου τέεΐδ, 

Ιεδ ΓοηείϊοηηαίΓεδ εη (ίίδροηϊβΐϋίέ οιι ναεαηίδ, 

Ιεδ ίοηεΐίοηηαΐΓεδ α ίίίΓε βοηοπβς[υε. 

Εεδ (οικίΐοηηαΐΓβς εη αείΐνΐΐέ έΐαΐεηΐ αρρείέδ άε άίίϊέΓεηίδ ηοηΐδ : 

Αάιηιη\8ίναί0Γ€8 

Ιη αείη 

Ιη ορβνε Λ. 

ΜιΊΐίαηί68 4. 

Οτώ'ηαη'ί5. 

άγεντες (’. 

έμπρακτος 7 οα εμπρατος 8. 

όρδινάριος 9. 

Εεδ ΓοηείϊοηηαίΓεδ εη αείΐνίίέ ροΓίαΐεηΙ 1ε ΙίίΓε άε ΙειίΓδ Γοηείίοηδ, βέηέΐαΐε- 

ιηεηί δαηδ αυίΓε α<1(1ίΙίοη. Οερεηάαηί, αδδεζ δοηνεηί, Ιεδ εοηδυΐδ εί Ιεδ εοηδίι- 

ΙαίΓεδ, εη ραΓίίευϋεΓ, Γαϊδαίεηί ηιεηΐίοη (3ε ίειίΓ ςιιαίίίέ άε εοη8\ιΐ8 οτάίηαπβ8 

ρουΓ δε άίδίίηβυεΓ άεδ εοη8υ1δ εί εοηδοΙαίΓεδ Βοηοπΐΐφίεδ,ϋ. Εεδ ΓοηείϊοηηαίΓεδ 

οη αείΐνίίέ έίαΐεηί ^έηέΓαΙεπιεηί ηοηιηιέδ α ίεηιρδ εί έίαϊεηί ίο^ουΓδ Γένο- 

οαΒΙεδ. Τοηίε Γοηείίοη ΓέεΙΙεηιεηΙ εχεΓεέε έίαΐί άίίε οτώηαήα, ε’εδί-α-άΪΓε τέ- 

ουϋβΓε, ηοπηαίε : οτάΐηανια ρταε/εείατα 11, ΟΓάΐηανία άίξηΐία812, ονάίηαήα ρνο- 

/68810 '3, 8γηυηα(]ΐιε 6 άπδ των υπάτων όρδιναρέων }4, Ακέοδίηώβ, υπάτου γεγο¬ 

νότος όρδίναρίου 15. 

Εεδ ΓοηείϊοηηαίΓεδ οη αείΐνίίέ αναίοηί άΓοΐί ηοη δευίεηιεηΐ αυ Γαη§ εί 

ΙιοηηευΓδ άε ΙευΓ Γοηείίοη, πιαίδ ϋδ αναΐεηί αυδδί άίνοΐδ ρπνΐΐέ^εδ εί άϊνεΓδεδ 

ίηιπιυηϊίέδ. 

Εε ταη§ άεδ ΓοηείϊοηηαίΓεδ εη αείΐνίίέ ρευί είΓε αδδεζ ηείίειηεηΐ άέίεπηίηέ. 

1. €Λ. XII, 8, 2, υί έίβη. οκίο... 

2. Ιϋδίϊηίοη, Νον. 38, ρΓέί&οο 3; Νον. 70, (ίΐτο; Ο.Ε X, 31, 66, <3εοιιποη. X, 31, 

63 - 64. 

3. Ι<3. Νον. 70, ρΓέΓδοε, 
4. Ο.Ι. IX, 35. 11, (3ο ίηίυπίδ, XII, 7, 2. 

5. Ο.Χ X, 31, 66, άβ άοεαποη. Νον. 70. 

6. Ογ. I, 84, 387; ΟΓ. ΟΑ. άε ηον. οοΕ Γ&ο. 

7. Ιϋδίϊηίοη, Νον. 70; Ο". Ό ιι Ο & η § ο, Οΐοδδ. δ.ν. 

8. Οογ. I, 47, 239; α. Κ ο ί δ 1< ο II, 272. 

9. Οιτ. Ρ&50. 623; ΤΗοορΗ. 224. 

10. ΟΑ. Νον. 62, (Ιο οοιίδυΐ. Νον. 81, (Ιο οιη&ηο. 

11. Ιαδίϊηιβη, Νον. 70, υί οπ3ίηαΓΐ&β ρΓ&εΓεοΙιΐΓ&ε. 
12. Ο.Ι. XII, 8, 2, ιιί <3ϊδη. οκίο. θΓ(3ΐη&ΓΪ& (3ϊ§ηίί&δ. 
13. Ο.Ι. III, 24, 3, ιιΐη δεη&ΐ. οπ3ΐη&ΓΪ& ρΓοίοδδίο. X, 31, 66 (Ιο έεοιίΓ. 
14. Οιγ. Ρ&δο. 623. 

15. Τΐιοορίι. 224. 
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ϋαιΐδ εβαςυε εΐαδδε ιιοΒϊΙΐαίΓβ (ΐΙΙκζίνβΞ, ι·ε8ρβείαί>Ιε8, εΙαγί88ίηιε8...) Ια 
ΤπέΓαΓεΗίε άεδ Γοηείίοηδ έίαίί βχέε. νεΓδ 422, Ια εΐαδδε άεδ ιίΙιΐ8ίγε8, ςηε ηουδ 
εοηηαίδδοηδ αδδεζ βίεη, εοηιρΓεηαίΙ άευχ §Γουρεδ άε ΓοηείίοηηαίΓεδ : 

I. 1. Ρε ΡΓέΓεί άυ ΡΓέίοηε, 

2. Ρε ΡΓέΓεί άε Ια νΐΐΐε, 

3. 12ε Μαφία- Μάίίιηη, 

4. Ρε Ρι·αβρο5ϋιι$ $αα ί αιδϊαιϊΐ. 

II. 5. Ρε ζ)υβδίευΓ, 
6. Ρε Μαφία- οβ’ιαοηιηι, 
7. Ρε Οοιηίε άεδ Ραηζεδδεδ δαεί'έβδ, 
8. Ρε Οοιηίε άεδ Βίεηδ ρπνέδ, 

9. Ρε (Γοηιίε άε$ ΟοΓηβδίίςυεδ 
Οδ άίνεΓδ ΓοηείίοηηαίΓεδ ρΓεηαίεηί Γαη§, ά’αρίέδ Ια ΙιίέΓαΓεΡίε άε ΙεαΓδ Γοηε- 

ίίοηδ. Ο εΐαδδεηιεηί δυάίί ρειι άε ε!ιαη§εηιεηΙδ άαηδ Ια δυίίε. ΤουίεΓοίδ, υηε 
Ιοί (3ε 372 ρΐαςαίΐ Ιεδ ΡΓέΓείδ άυ ΡΓέίοίΓε εί άε Ια νΐΐΐε, αίηδί ςυε Ιεδ Μαφινί 
ΜίΙΐίιιιη δΐΐΓ υη ρίεά ά’έ^αΐίίέ εί άέεΙαΓαίί ςυε, ΙοΓδ άε ΙειίΓ τείΓαίίε, Ια άαίε άυ 
άέεΓεί (3ε ΙειίΓ ηοηιΐηαίΐοη βχαίί ΙεαΓ ταη§ 1 2. Ρα ΙιίεΓαΓεΙιΐε άεδ Γοηείίοηδ άεναίί 
έίΓε έ^αΐεηιεηί έίαΡΙΐε ροιίΓ Ιεδ αυίΓεδ εΐαδδεδ ηοΝΙίαίΓεδ (ΓβχρβοίαύΙεζ, ε1αγΐ88ΐ- 
/ηβ8.. .)■ ΕΙΙε ηε δυβίί ραδ, δεηιΜε-Ι-ίΙ, άε ΓΓέςυεηίεδ ιηοάίβεαίίοηδ. 

Ρεδ (οηαΐοηηαΐτβ8 γέεΐ8 ου εη αείίν/ίβ, Ιή φ, ιη αείη ρο8ϋί, ϋΙυ8ίτβ8 ρα-ε- 

ρ,εηιηί αώηιηΐ8ίταίιοηβ83, ροΓίαηί ίοιίδ 1ε εΐηφιιηι, άαηδ Ια εΐαδδε (3εδ ΐ/Ιΐ48ίγε8, 

εί νΓαίδειηΡΙαΜειηεηΙ αιΐδδί άαηδ Ιεδ αυίΓεδ εΐαδδεδ, αναίεηί ίουδ ρΓέδέαηεε δυΓ 
Ιεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ ναεαηίδ ου εη άίδροηίΝΙίίέ, ιηαΙ^Γέ 1’ίηΓέποπίέ ΙιίέΓΗΓεΗίςυε 
ίίε ΙεαΓδ Γοηείίοηδ τεδρεείίνεδ. Αϊηδί, υη εο/ηε8 γβϊ ρήναίαε τεεί (Ίηαείιι, αρεη$) 

αναίί 1ε ραδ δυΓ υη ΡΓέΓεί άυ ΡΓέίοίΓε ου υη Μαφία· ΜΐΗίιηη ναεαηί ου εη 
άΐδροηίάΐΐίίέ, αΙοΓδ ςυε άαηδ Ια ΡίέΓαΓεΚίε άεδ Γοηείίοηδ, υη ΡΓέΓεί άυ ΡΓέίοίΓε 
εί υη Μαφίεν ΜΐΙίίαηι έίαίεηί ρΐαεέδ αυ-(3εδδυδ ά’υη εοηιβ8 νεΐ ρήναίαε. Οη 
εΐαδδαίί ραΓηιί Ιεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ τέεΐδ εευχ ςυϊ, α^αηί τεςυ, <3αηδ Ια εΐαδδε άεδ 
ΐ//ΐ(8ίι·ε8, 1ε εΐηφιυη αναίεηί §έΓέ αηίέΓίευΓειηεηί ου αναίεηί έίέ ροδίέπευΓε- 

ιηεηί αρρείέδ α §έΓεΓ εη ρανίΐε, αΐΐφά, Ιεδ Γοηείίοηδ ά’υηε άΐ§ηίίέ τέεΐΐε ου 

οΓάίηαίΓε4. 

Ρεδ {οηείιοηηαίνεΒ ναεαιιί8 ου εη ΦροηώΐΗίέ, ναεαηίεδ φ ρναε$εηίε8 \η 
εοηήίαίιι ίΙΙι<8ίΥΪ8 άΐφίαίΐζ εΐηφχηη ηιεηιεηηί εί Ιή ερι'ώηΞ αδ8βηίϋ>ιΐ8 αηξηίαιη 
ϋ/ιΐ8ίη'8 ηύίϋίιΐΓ ήΐφίαί'ΐ8, αυΐΓεηιεηί <3ίί, Ιεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ ναεαηίδ α Ια ΟουΓ 
ου α Οοηδίαηίίηορίε εί Ιεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ ναεαηίδ ρΓονίηείαυχ. Ρεδ Γοηείίοη- 

1. θ3Γεηι8εΓ£ 61 8α§1ίο, Οίοί. δ.ν. ιΙΙιιείιχχ, ρ. 386. 

2. Ο.ΤΙι. VI, 7, 1, έε ρΓαεΓ ρΓεί. Οί. Ο.). XII, 4, 1, 2, έε ρΓ^εί. ρίεΐ. 
3. Ο.Ι. Νον. 70. 

4. Ο.Ρ XII, 1, 2, ιιί (3ί§α. οηΐο. 
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ηαίΓεδ ναεαηίδ έίαίεηί εευχ ςιιί, 6ΐεη ςυε ηοπυηέδ α υηε Γοηείίοη εί εη αγαηί 
τεςυ 1ε ίΐίΓε εί ΓΐηνεδίϊίυΓε οίΓίείεΙΙε (είηφαηί), η’εχεΓςαίεηί ραδ εείίε Γοηείίοη 
εη τέαΐίίέ. Π εδί ρΓοβαβΙε ςυε ίουίεδ Ιεδ Γοηείίοηδ ρουναίεηί έίΓε εοηΓέΓέεδ εη 
ναεαηεε, ναεαηίε8. ΤΙ εδί ςυεδίίοη, εη είΓεί, άαηδ Ιεδ ίεχίεδ 3υπ(1ίςυε5 άβ άίνεΓδ 
ΓοηείίοηηαίΓεδ ναεαηίδ : Υαεαη8 εοηιε8 ύιεζαιιγοηιιη νε! εοηιβ8 νεΐ ρήναίαε \ 

ναεαπ8 ηιαφίβϊ ηήΐΐίαιη, ναεαη8 ρναε(εείιΐ8 ραείοήο 2, ίήδιιηί ναεαηίε83 άε 
εοηήΐώιΐ8 ναεαηίώκ84. Ρεδ ένέςυεδ ευχ-ηιέηαεδ ρουναίεηί έίΓε ναεαηίδ5. 

Ρεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ ναεαηίδ νεηαίεηί εη ρΓΐηείρε αρΓέδ Ιεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ 
τέεΐδ εί αναηί Ιεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ ΙιοηοπΩςυεδ ου ήείίΓδ. Οερεηάαηί, (3έδ 1ε V0 

δίέείε, οη αναίί αιΐηιίδ (Ιεδ ίειηρέΓαηιεηίδ α εείίε τέ^ΐε εί Ιεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ 
ναεαηίδ η’αναίεηί ρΐυδ Ια ρΓέδέαηεε ςυε δυΓ Ιεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ Κοηοπβςυεδ 
ου ΓιείίΓδ άο ηιέηιε §Γα(1ε ςυ’ευχ. Αίηδί, υη ςυεδίευΓ ναεαηί αναίί 1ε ραδ δυΓ 
υη ςυεδίευΓ Ροηοπβςυε, ηιαίδ υη ςυεδίευΓ ναεαηί (Ιεναίί εέ(1εΓ Ια ρΓέδέαηεε 
α υη ρΓέΓεί βοηοπβςυε ου βείίΓ εί υη εοηιβ8 νεΐ ρήναίαε νεηαίί αρΓέδ υη ςυεδ¬ 

ίευΓ ου υη τηαφίεγ οφάοηυη βείίΓ ου Ηοηοπβςυε 6. 
Ρεδ ΓοηείίοηηαίΓεδ ναεαηίβ8 §αΓί1αίεηί-ί1δ ίου]ουΓδ 1ε ίίίΓε άε ΙειίΓ Γοηε¬ 

ίίοη ? Οη ρευί δυρροδεΓ ςυ’ίΐδ έίαίεηί ΓείΓαίίέδ εοιηιηε Ιεδ αυίΓεδ Γοηείίοηηαίι-εδ 
αείίΓδ εί ςιΓϋδ ρΓεηαίεηί αΙοΓδ 1ε ίίίΓε άε ΙευΓ Γοηείίοη ρΓέεέάέ άε Ια ρΓέροδίίίοη 
εχ; εχ ργαε/εείΐ8 ναεαηίβ8, εχ ηιαφίή8 ηήϋίιιηι ναεαηίε8. Ιΐδ ρΓεηαίεηί αΙοΓδ 
ταη§ αρΓέδ Ιεδ ναεαηίεΞ εη ίίίΓε, άυ ιηέπιε ταη§ ςυ'ευχ. Ρεδ ναεαηί€8 αναίεηί 
Ιεδ ιηέιηεδ ΡοηηευΓδ ςυε Ιεδ α$εηίβ8, ηιαίδ ίΐδ η’αναίεηί ραδ άΐ'οίί αυχ ιηέηιεδ 
ρπνί1έ§εδ εί αυχ ηιέηιοδ ίιηιηυηίίέδ7. 

Ρεδ άί^ηίίέδ ναεαηίε8 εχίδίαίεηί-εΙΙεδ εηεοΓε αυ VI* δίέείε, δουδ Ιυδίίπίεη 
1εΓ? ϋαηδ Ια ΝονεΙΙε 38, άε άεειιη'οηώιΐ8, Τυδίίηϊεη Γ άέεΙαΓε ςυε δευίεδ Ιεδ ιηα- 

§ίδίΓαίυΓεδ ιη φο αείιι ΙίβέΓεηί άυ ευποηαί, ηιαίδ ηοη Ιεδ άί§ηίίέδ \11ιΐ8ί\·ε8 

εοηΓέΓέεδ ργορίβν 8οΙαηι Ιιοηογαη. ϋαηδ Ια ΝονεΙΙε 70, άυδίίηίεη Τ άέεΙαΓε ςυε 
Ιεδ ρΓέΓεείυι-εδ βοηοπβςυεδ ηε Ιίβέι-εηί ραδ άυ ευποηαί, ηιαίδ δευίεπιεηί εεΐΐεδ 
εχεΓεέεδ ίρ8ο ορεγε, ραΓεε ςυε, ρουΓ έίΓε ΙίβεΓέ άυ ευποηαί, ίΐ Γαυί έίΓε άέδί§ηέ 

1. €.1. ΧΙί, 8, 2, § 2. 

2. 0.3. ιέ. §2-4. 

3. Ο.ΤΗ. Νον. άο ναΐβηΐίηίοη III, VI, 3, ιΐο Ιίνοη. 
4. Ο.ΤΗ. VI, 18, 1, Εΐι. 412. II γ 3 Ιΐευ άε ηοίεΓ ςυε ιΐαηδ οε ίεχίε Ιεδ Οοηΐίεδ ν303η1δ 

ί,οηΐ ορροδόδ αυχ Οοηιίβδ τέεΐδ, ςυί οηί ιηόΓίίέ εε ΓϊΓγο ραΓ ΙευΓ ΐ3ΗειΐΓ. Α εε$ Οοιηίεδ τεεί5 οη 
ορροδε εεΐυί ί/ι/ϊ ρήιηϊ ογώ'ηιχ εοιπίάναιη ανί ρνβΐίο ίιηρβίι-ανΐΐ αιιί §ι·αίία. II δ’3§ΐΙ ρΐυίόΐ, 
$εηιΗ1ε-ί-ϋ, άεδ Οοιπίεδ ΗοηοΓίΓίςυεδ ςυε ςίεδ Οοιηίεδ ναεαηίδ. 

5. δοζοιηεηε, VI, 34 : Βαίδέδ εί Ευ1ο§ε άενΐηΓεηί ένεςυεδ ον πόλεώς τίνος άλλα 
τιμής ενεκεν. 

6. Ο.ΤΗ., υί (ϋ§η. ογ4ο, 8, 2, § 2, 3ΐι. 440 - 441. ΟΓ. Ό 3 γ ε ηι Η ε γ β εί 5 3 δ 1 ί ο, 

ϋίεΐ., ϋΙιιχίΓβχ, ρ. 387, ηοίε 8. 
7. Ο.ΤΗ. Νον. (3ε ηιυί3ίΐδ. ΟΓ. Ο. 3. ίΟεπι. 
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ίη ίρχο αηχιιΐο. Ρε ίίίΓε <5ϊΐ, εη εββΐ, ςυε δευίεδ Ιεδ ρΓέϊεείϋΓεδ, ίη αηξνίο εί 
ίη αοίιι, ΓΠ2.Ϊ5 ηοη Ιεδ ρΓείεείυΓεδ Ιιοηοπήςυεδ, ΙϊβέΓεηί βυ ευποηαί 

II γ α Ιίευ βε ηοίεΓ ηυε, βερυίδ Ια Οοηδίίίυίίοη βε Τίιέοβοδε II βε 440 - 

441 (\]ΐ άίξη. ονάο...), Ιεδ ΓοηείίοηηαΪΓεδ ναεαηίδ ηε Γοπηαίεηί ρΐυδ υηε εΐαδδε 
δρέεϊαίε, βϊδίϊηείε (1ε Ια εΐαδδε (Ιεδ ΙιοηοταηΊ; Ιεδ βευχ εΐαδδεδ έίαϊεηί εοηΓοηβιιεδ 
εί Ιεδ ναεαηίδ ηε Γοπηαίεηί ρΐυδ ςυ’υηε δεείίοη <1ε Ια §Γαηβε εΐαδδε βεδ ΗοηοναηΊ. 

Ιΐδ αναΐεηί δίιηρίεηιεηί Ια ρΓέδέαηεε δυΓ Ιεδ βί§ηίίαΪΓεδ ίιοηοναηι (3ε Γηειηε ταη§1 2. 

Ιεδ ΓοηεΙΐοηηαΐΓεδ Ηοηοΐ'αΪΓεδ, Ηοηονανη, έίαϊεηί εεηδέδ ανοίτ εχεΓεέ Ια 
Γοηείϊοη <3οηί ϋδ ροΓίαϊεηί Ιε ΙίίΓε; ίΐδ ραΓίΐείραίεηί δευίεηιεηί αυχ ΙιοηηευΓδ 
(3ε Ια Γοηείϊοη τέριιίεε Γειηρίϊε, δαη$ εη ανοΪΓ ευ ΓΐηνεδΐϊΐυΓε (8ΐηε οΐηξίιίο). 
Ρε ΓοηείίοηηαΪΓε ΚοηοΓαίΓε έίαιί βέδϊ§ηέ ραΓ δΐηιρίε εοίίΐεϊΐΐε ϊηιρέπαΐ; δοη 
ΙίίΓε έίαιί υη ίίίΓε ηη εί ρυΓειηεηί ΙιοηοΓΪίι^ιιε εί ηε εοηΓβΓαίί ςυε <3εδ αναηία§εδ 
βΊιοηηευη II γ αναΐί ίίευχ εΐαδδεδ (ίε ΓοηεΙΐοηηαΐΓεδ ΚοηοΓαϊΐ'εδ : εευχ φΐί 
αναΐεηί εβεεΐϊνεηιεηί §έΓέ Ια Γοηείϊοη εί εεαχ ςυί έίαϊεηί εεηδέδ 1’ανοΪΓ §έΓέε 3. 

ιεδ Ροηείίοηηαϊιεδ ΡοηοΓαΪΓεδ, ςυί έίαϊεηί α Ια ΟουΓ, ου α Οοηδίαηίϊηορίε, 
ργαβ8βηΐβ8 ίη εοιηίίαίιι, αναΐεηί 1ε ραδ δυΓ Ιεδ αδχβηίβχ ου ΓοηείίοηηαΪΓεδ Ιιοηοπ- 

βςυεδ ρΓονϊηεϊαυχ. 

Α Βνζαηεε, 1ε /οηεΐϊοηηαίγε εη γείγαίίβ, ΗοηογαίιΐΞ, εοηδεΓναϊί Ιε (ΐΓοϊί (1ε 
ροΓίεΓ 1ε ίϊίτε βε δα Γοηείϊοη, εη 1ε Γαϊδαηί ρΓέεέβεΓ βε Ια ρΓέροδϊίϊοη άπό, 6 

από όφφικίων 4 ου β’υηε ιηεηίϊοη έεμιϊναΐεηίε : ο παυόμενος 5 6 οί πληρώσαν- 

τεςΡε ΓοηείίοηηαΪΓε, ςυί, ρουτ υηε ταϊδοη ςυείεοηςυε, αναΐί αΒαηβοηηέ 
δα Γοηείϊοη αναηί Γα§ε <3ε Ια ΓείΓαίίε, εοηδεΓναϊί έ^αίειηεηί 1ε βΓοίί <3ε ροΓίει· 
1ε ίίίΓε (ίε δα Γοηείϊοη βαηδ Ιεδ ιηέηιεδ εοηβίίϊοηδ. Ρεδ Βγζαηίϊηδ ηε δεηιβίεηί 
ραδ ανοΪΓ Γαΐί α εε δυ]εί (ίε βϊδίϊηείίοη εηίΓε 1ε ΓοηείίοηηαΪΓε ςυϊ αβαηβοηηαίί 
νοΙοηίαίΓεηιεηί, ου ανεε αυίοπδαίϊοη ϊηιρέπαίε, δα Γοηείϊοη εί 1ε Γοηείϊοη- 

ηαΪΓε τένοςυέ ου (Ιεδίϊίυέ. Ρε Γαίί ρυε 1’εηιρεΓευΓ τένοςυαί ου βεδίϊίυάί υη 
ΓοηείίοηηαΪΓε ηε ρουναϊί εηιρέεΙιεΓ 1ε (ίϊί ΓοηείίοηηαΪΓε β'ανοή εη τέαΐϊίέ 
εχεΓεέ δα Γοηείϊοη. ΙΙη δίΓαίέ§ε ναίηευ, υη ρΐ'έΓεί ϊηεαραβίε ρουναϊεηί έίΓε 
τειηρίαεέδ, ιηαϊδ ϊΐ αυι-αϊί έίέ δουνεηί ίη]υδίε (ίε Ιεδ ρπ’νεΓ (ίυ ίίίΓε ςυ’ϊΐδ αναΐεηί 

1. 0.3. X, 31, 64, 68, <3ο βοουποιι. 
2. 0.3. XII, 8, 2. 

3. 0.3. XII, 8, 1, 2. Ηοηοναια φιϊ ρναεεεηίεε α ηοχίιο ηιιιηίηε Βίηβ αημιιΐο οοάΐαΙΙοχ 

ίαηΐιαη Ηοηυναήαβ άί^ηϊίαύε αάβρύ ευηί. Ηΐ φι'ώηα αΰεεηίίύι/5 $ΐιηΐΗΐ&· $ίηβ αημιιΐο ηηίίηηΐω· 

ΐΙΐΜΐΐΊδ ίιχΊχηΐα άϊξηΐίαίΐε (αη. 384). ΟΓ. 0.3. ΙΙΓ, 24, 3, § 2, κί φωά ηοη βρβηιηϊ νϊάεαηΐκγ 

α§ΪΞ$β. 
4. 0«Γ. 52, 733. ΟΓ. 0.3. XII, 7, I, ϋο ρπιηΐο. Νοη οιηίΚαηί ρΐΊΟηχ νοοαδκΐιοη ηιϊΐί- 

Ιϊαβ. 3. Ογάυ$, (Ιε ιη&δίδίΓ. 261 : μηδέν παρά την επωνυμίαν τον πληρώματος άπενεγκά- 

μενος (6(1. Βοηη). 

5. ΟβΓ. I, 84, 387. 

6. 06Γ. I, 86, 392. 
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ροι·ίέ; αυδδϊ. δαυΓ (Ιέεϊδϊοη δρέείαίε (1ε ΓειηρεΓευί', ϋδ Γεδίαϊεηί αηεϊεη δΐΓαίέ§ε, 

ο άπό στρατηγών 1 ου αηεϊεη ρΐ’έΓεί, ό άπό έπόιρχων πόλεοος 2. Οεδ αηεϊεηδ 
ΓοηείίοηηαΪΓεδ τέεΐδ εη τείΓαϊίε εοηιρίαΐεηί άαηδ 1ε §Γουρε (3εδ αώηίηίδίΓα- 
ίευΓδ, αυίΓειηεηί άΐΐ άεδ α^βηίε8 εί ίΐδ β§υΓαίεηί νΓαίδεΓηβΙαβΙεηιεηί α Ια δυίίε 
(3ε Ια δεείίοη άεδ αξβηίβ8. Ραηδ 1ε ΡίνΓε βεδ ΟέΓέηιοηϊεδ, Ιεδ αηεϊεηδ δίΓαίέ^εδ. 

Ιεδ αηεϊεηδ ρΓέΓείδ, Ιεδ αηεϊεηδ ςυεδίευΓδ, είε. β§υΓεηί α Ια δυίίε βεδ 60 ^Γαηβδ 

Οβ'ϊεϊεΓδ βε Ια ΟουΓοηηε εη δεηήεε 3. 

Ρυε Ιεδ αηεϊεηδ ΓοηείίοηηαΪΓεδ τέεΐδ αϊεηί ρΓΪδ ταη§ ραπηϊ Ιεδ α§ειι{ε$, 

Ια εΐιοδε ραΓαϊί εεΓίαίηε, εαΓ ϊΐδ τεηίΓαίεηί ϊηεοηίεδίαΒΙεηιεηί βαηδ Ια εΐαδδε βεδ 
αώηίηίαΐταίονεζ. II η’γ αναΐί αυουηε ταϊδοη βε Ιεδ ταη^εΓ ραπηϊ Ιεδ ναεαηίεχ, 

ρυϊδςυ’ίΐδ έίαϊεηί τεηίΓέδ βαηδ Ια νϊε ρπνέε εί αναΐεηί βέροδέ 1ε άη^αίιαη. 

ϋ’αυίΓε ραΓί, ίΐ αυι·αΐί έίέ ίη]υδίε βε Ιεδ ταηαεΓ ραΓΓηί Ιεδ ΓοηείίοηηαΪΓεδ Βοηο- 

τΐβρυεδ ου βείϊΓδ, ρυίδρυ’ίΐδ αναΐεηί εβεεΐϊνεηιεηί εχεΓεέ ΙευΓ ηιη§ίδίΓαίυΓε. 

ΡαΓ ρπνϊ1έ§;ε, εεΓίαίηδ ΓοηείίοηηαΪΓεδ, ΙοΓδ βε ΙευΓ τείΓαίίε, αυ Ιΐευ β’οβίεηίΓ 
δϊηιρίεηιεηί 1’βοηοΓαΓΐαί βε Ια Γοηείϊοη ςυ’ίΐδ αναΐεηί εχεΓοέε, οβίεηαίεηί 
1’βοηοΓαπαί β’υηε Γοηείϊοη δυρέπευΓε βίέΓαΓεβίςυεηιεηΙ, εε ςυί 1ευι· ρεΓηιεΙίαίΐ 
β’εηίΓει- βαηδ Ια εΐαδδε δυρέΓΪευΓε βε Ια ηοΟΙεδδε. Αϊηδί, 1ερτ'ιηύείβΓ άβχ ηοίαη‘68, 

ν/Γ ζρβείαδΐΐίχ βε βΓοϊί4 ηε ρΓεηαίί ραδ, ΙοΓδ βε δα Γείΐ'αίίε, 1ε ίίίΓε β’αηείεη 
ρπηιϊεϊεΓ βεδ ηοίαίΐ'εδ, βχ ρηηιίεεη'ο ηοίαηοηηη, ηιαϊδ οβίεηαίί 1ε ίϊίΓε β’αηείεη 
ΜαίίΓε βεδ Οβ’ίεεδ βχ ηια%ί$ΐνο οβίείοηηη, εοιηιηε δ’ίΐ αναΐί εη Γέαΐϊίέ εχεΓςέ 
Ιεδ Γοηείϊοηδ βε ΜαίίΓε βεδ ΟίΓίεεδ. II εηίΓαϊί αίηδί, ΙοΓδ βε δα ΓείΓαίίε, βαηδ Ια 
εΐαδδε βεδ ίΙΙιΐ8ίΥβ85. Ρε ρΐ'ίηιϊείεΓ βεδ ηοίαίΓεδ ρΓεηβ αίοΓδ ταη§ αναηί ίουδ Ιεδ 
ναεαηίδ, ιηέηιε αναηί εευχ βοηΐ 1ε ίηενεί εδί αηίέπευΓ αυ δϊεη, οιηηίδης ναεαη- 

ίίδιιζ, ψχαηινίΒ ΐβιηροτε ρ\·αβεβάβηί'ώη8, ρναεροηβηάηΞ. Ραυί-ίΐ εηίεηβΓε φΐ’Π 
α 1ε ραδ δυΓ ίουδ Ιεδ ΜαϊίΓεδ βεδ Οβίεεδ ναεαηίδ ? Ρε ίεχίε ηε 1ε βϊί ραδ. Ρε 
ρπηιϊεϊεΓ βεδ ηοίαηεδ εδί εΓέέ αηεϊεη ΜαίίΓε βεδ ΟΓΓΐεεδ, εοιηηιε δ’ϊΐ αναΐί 
εΓΓεείΐνειηεηί εχεΓςέ εείίε εΙιαΓ^ε, αε $ΐ ίρχαηι ^ε88ί$8βί αώηίηίχίναϋοηεηι εφ8 

εοη8£(μιίΙιο' άίρήίαίεηι; ϊΐ ηε ρευί βοηε είΓε αδδΐηιΐΐέ α υη ΜαίίΓε βεδ Οίϊϊεεδ, 

ναεαπ8. II ηε τεηίΓε ραδ ηοη ρΐυδ, εοηιηιε 1ε νουβΓαίΐ Ο. Ιυΐΐϊαη6 βαηδ Ια εα- 

ίέ^οπε βεδ ΡοηείίοηηαίΓεδ να.εαηΙβ5, εαΓ 1ε ίεχίε ηε βϊί πεη βε ραΓεϋ. ϋ’αυίΓε 
ραΓί, 1ε Οοβε Τΐιέοβοδίεη βέεΙαΓε ςυε Ιε ρπηιϊεϊεΓ βεδ ηοίαηεδ, ρΓοιηυ αηεϊεη 
ΜαίίΓε βεδ Οίϊϊεεδ, ηε βοϊί ραδ έίΓε εοηΓοηβυ ανεε εευχ ς,υί οηί οβίεηυ βεδ 

1. ΟεΓ. I, 96, 435. 

2. θ€Γ. I, 87, 395. 

3. 0©Γ. II, 52, 732. 
4. Νοϋ. Γ>ΐ£η. ογ., ρ. 48 -49 εί ηοίθ8, ρ. 208 -271; 0.3. XII, 41, 10, έε ιηιιΐίΐίϊϋ; 

Ο.ΤΙι. XI, 18, 1 (αη 409). 
5. 0.3. ΧΙΓ, 7, 2, άε ρπηι. (δοιίδ Ζέηοιι). ΟΓ. Ο.ΤΙι. VI, 10, 4, έε ρι·ίηι. (211 425). 

6. Ό & γ ε ηΐ 6 ε γ § ε{ 8 & § 1 ί ο, ϋϊοί. ίΙΙηπνβΞ, ρ. 386. 
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εοβίεΐΙΙεδ Ιιοηοπίιςυεδ βε εείίε βΐ§ηΐίέ, ραΓεε ςυχ1 α είΓεείΐνεηιεηί §έι*έ υηε 
αβηιΐηΐδίΓαίΐοη εί ςυ’ΐΐ ηε ρευί έίΓε αδδίιηίΐέ α υη ΙοηείΐοηηαΐΓε οΐδΐΐ. 

II δεηιΒΙε Εΐεη ςυε Ιεδ ρπιηΐεΐεΓδ βεδ ηοίαΐτεδ αΐεηί ευ, α ΙευΓ ΓείΓαΐίε, ιιηε 
δΐίυαίΐοη ρπνΐΐέ^ίέε, ςυΐ Ιεδ Ιαίδαΐί εηΐΓεΓ εοηιηιε ίΙΙηδίνεδ αναηί ίουβ Ιεδ να~ 

εαιΐδ. Εα Νονεΐΐε βε ΤΗέοβοδε1 Ιαΐί εη ΙανευΓ βεδ ρπιηΐεΐεΓδ (Ιεδ ηοίαηεδ υηε 
εχεερίΐοη; ΐΐδ δοηί αδδΐιηίΐέδ αυχ ΙοηείίοηηαΐΓεδ Ιΐΐκδίνεδ τέεΐδ ρουΓ Ιεδ τέ^Ιεδ 
(1ε Γΐιοδρΐίαΐΐίέ. Εη εβ'εί, β’αρΓέδ Ια Νονεΐΐε βε ΤΕέοβοδε II, άε ιηηίαίΐδ, βε 
444, ίουδ Ιεδ ΗΙηδίτεδ (ρεείδ, ναεαηίδ ου Ιιοηοπβρυεδ) αναΐεηί βΓοΐί η εεΓίαΐηεδ 
ΐιηιηυηΐίέδ βαηδ Ιεδ τέ§Ιεδ <1ε Γΐιοδρΐίαΐΐίέ. ΤΚέοβοδε II βέεΐβε ςηε βέδοπηυΐδ 
δευίδ Ιεδ ΐ/Ιιΐδΐι-εδ αβιηΐηίδίΓαίειίΓδ αιηαΐεηί βΓοΐί α Γΐηυηυηΐίέ; Ιεδ ιΊ/ιΐδίνεδ ειιιη 
εΐηξίιΐο ου ναεαηίεδ εί εΐΐνα εϊηξίιΐιιιη ρνο δοϊο Ιιοηονε ου ίΐοΐΐΐδ η’γ αυΓαίεηί ρΐυδ 
βΐ’οΐί. ΤΗεοάοδε II ΙευΓ αδδίιηΐΐε Ιεδ αβηυηΐδίΓαίευΓδ νεδρεείαΜεδ, αυχςυείδ 
ΙΊΙΙυδίΓαί α έίέ εοηΙέΓέ, α Γεχεερίΐοη (Ιεδ ρπιηΐεΐεΓδ <1εδ ηοίαήεδ ςυΐ ]ουΪΓοηί 
<1ε Ι’ΐηιηιυηΐίέ εοιηιηε Ιεδ ΐΐΐιΐδίνεδ τέεΐδ. 

Όη αυίΓε ίεχίε εοηήπηε εε ςυΐ νΐεηί β’έίΓΟ βΐί (3υ ρπιηίεΐεΓ βεδ ηοίαΐΐΌδ. 
Εεδ άεεηήοηδ άεδ δϊΙεηϊιαίΓεδ, ΙοΓδ βε ΙευΓ ΓείΓαΐίε, αναΐεηί Ιε εΐιοΐχ β’οΜεηΐι· 
δοϊί Ια βΐ§ηΐίέ ά’βχ πιαβδίνο οβϊεϊοηιηι ΐηίεΐ’ αξεηίεδ, δοΐί β’έίΓε ταη^έδ ραπυϊ 
Ιεδ εοιηΐίεδ άοιηεδίιεοηιιη {ΐηΐβν αξεηίεδ)2. <Γ. ΙυΙΙίαη ρεηδε ςυ'ΐΐδ ρευνεηί έίΓε 
ηοιηηιέδ βχ εοηιΐίε άοιηεδίιεοηιιη ου ηιέηιε εχ ιηύξίδίνο οβϊαοηιηι 3. Μαΐδ Ιε 
ίεχίε ηε βΐί ραδ εχ εο/ηίΐε άοιηεδίιεοηιιη. II γ α Ιίευ <1ε ΓειηαΓςυεΓ <μιε Ιεδ άε- 

ειιηοηδ οηί 1ε εΐιοΐχ. Οοηιηιε Ια βΐ§ηϊίέ ά'εχ ιηαμϊδίΓο οβϊαοηιηι εδί δυρέπευΓε 
α εεΐΐε ά’εχ εοιηίΐε άοιηεδίιεοηιιη, 1ε εΐιοΐχ ηε ρουναΐί ΙαΪΓε (3ε βουίε. Μαίδ, 
ρουΓ ςυε 1ε εΐιοΐχ δοΐί ροδδίβίε, ϋ Ιαίΐαΐί υηε εεΓίαΐηε έςυϊναΐεηεε εηίΓε Ιεδ 
(ίευχ (ίί^ηΐίέδ οίίεΓίεδ. Οε ςυε ΓεηιρεΓευΓ οβΥε αυχ άέεκίΊοηΞ ΓείΓαίΙέδ, ε’εδί 
(3ε ΙευΓ θοηηεΓ ΓΚοηοΓαπαΙ τεεί εί ηοη ρυΓειηεηΙ Ιιοηοπβςυε βεδ βαυίεδ 
Γοηεΐίοηδ βε Μαβδίεν οβΐεΐοηιιη ου εηεοΓε Γαείΐνΐίέ βε Ια ίοηείΐοη ΐηΓεπευΓε 
βε εοιηεδ άοηιεδϋεοηαη4. Όαηδ Ιεδ βευχ εαδ, Ιε βέευποη, νΓαίδεηιβΙαΗεηιεηί 
δΐηιρίε ν/> δρεεηώΐΐϊδ βενΐεηβΓα ν'ιν ιΊΙκδίηδ. 8Ί1 εβοίδίί β’εΐΓε ΟΓέέ εχ νηαβδίο 
οβΐεΐοπυη, ΐΐ ρΓεηβΓα ταη§ ανεε Ιεδ νέΓΪίαβΙεδ ηιαβδίη' οβΐεΐοηιιη εη τείΓαΐΙε 
εί βαηδ 1’θΓβΐ'ε βεδ ρΓέδόαηοεδ, ϋ β§υι·εΓα αρΓέδ Ιεδ εοιηΐίεδ άοηιεδϋεοηιιη εη 
αείΐνϋέ. δ’ίΐ ορΐε ρουΓ είχε ηοπιπιέ εοιηεδ άοιηεδίιεοηιιη αεϋίί, ϋ αυΓα, δαηδ 
βουίε, Ια ρΓέδέαηεε ηιοηιεηίαηέε δυΓ Ιεδ εχ ιηαξΐδίήδ οβϊάοηαη, ιηαίδ Ιοί'δςυ’ίΐ 
ρΓεηβΓα δα ΓείΓαίΙε βε εοιηεδ άοιηεδίιεοηιιη, ϋ νίεηβΓα βαηδ Ι’οΓβΓε βεδ ρΓέ- 

δέαηεεδ αρί'έδ Ιεδ ηιαβδΙίΊ ο/βειοηαη. Εη δουπυε, 1ε άέειιηοη αναίί α εβοϊδίΓ 

1 . Ο.ΤΙι. XXV, 1, § 5. 

2. 0.5. ΧΙΓ, 36, 1, άε δϋεηί. (&η 415). 

3. ϋ&Γ6Γηϊ)6Γ2 6ί δαβίίο, ϋίο(. ΙΙΙιιχίιβχ, ρ. 386, ηοίε 19. 
4. Ο.ΤΙι. VI, 23, 1. ΟΓ. Βαδϋι'φίεδ VI, 24. νοίν Ο. Κ. ο υ ϊ 11 α γ ά, ϋε Γ&ίΐΓΪΙιυΙϊοη βα 

ίΐίΓε βε βέευποη &υ βυο ϋε Τίιέβ&ϊβε, ΤΙιέοΙοΓε, Βγζ&η(ίοη ΙΓ, 1925, ρ. 146, ποίεδ 1 εί 2. 

εηίΓε υηε τείΓαΐΐε βέβηϊΐΐνε εί ΙιοηοΓαβΙε ου υηε αείΐνΐίέ ρΓοβαΗεηιεηί εουΓίε, 

δυΐνίε β’υηε τείΓαϊίε πιοΐηδ ΙιοηοΓαΜε. Εεδ εΐΓεοηδίαηεεδ ^υίβαΐεηί 1ε εβοΐχ. 

Οαηδ αυευη βεδ βευχ εαδ ρΓέεΐίέδ, ϋ η’εδί ςυεδίίοη βε βί§ηίίαΪΓεδ ναεαηίδ, 

ηιαίδ βε βϊ«ηίίαίΓεδ βε Ια εΐαδδε βεδ αβπιϊηΐδίΓαίευΓδ ου αξεηίεδ. 

ΑΙοΓδ ρυε βεδ ίοηείίοηηαΐΓεδ δυβαΙΐεΓηεδ, ρΓοηιυδ α υη οβίεε δυρεπευΓ 
ΙοΓδ βε ΙευΓ ΓείχαίΙε, ρΓεηαίεηί ταη^ ραΓηιΐ Ιεδ αξεηίεδ, ΐΐ εδί ένίβεηί ςυε βεδ 
αηεΐεηδ ΙοηείίοηηαΐΓεδ ςυί αναίεηί Γέεΐΐεπιεηί εχεΓεέ ΙευΓδ Ιοηείΐοηδ βεναίεηί 
έ§α1ειηεηί β§υΓεΓ ραπηΐ Ιεδ α^εηίβδ. Εε ΕϊνΓε βεδ ΟέΓέηιοηΐεδ \ β αρΓέδ υη 
ίεχίε ίίΐ'έ βεδ ΟοιηηιεηΙαίΓεδ βε ΡίεΓΓε 1ε Ραίπεε, βυ VIε δίέείε, ιηοηίΓε υη 
εοπιίε βεδ Αβηιίδδίοηδ τεεεναηί, ΙοΓδ βε δα τείΓαΐίε, υη ΙηεΓ άΊΙΙηδίνε εί ρΓεηαηί 

ρΐαεε μετά τους άγεντες ποό πόντιον των όνωραοίων Ιλλουστριών 
Εεδ αηεΐεηδ ΙοηείίοηηαΐΓεδ εοηδεΓναΐεηί-ΐΙδ 1ε ταη§ βε Ιευί' Ιοηείΐοη, 

εοηηηε δ’ΐΐδ έίαΐεηί εηεοΓε εη αείΐνΐίέ? Ρεγ εχ., υη αηεΐεη ΡΓέΙεί βε Ια νΐΐΐε 
ου υη αηεΐεη ΟυεδίευΓ ρΓεηαΐί-ΐΐ ρΐαεε αριέδ 1ε ΡΓέΙεί βε Ια νϋΐε ου αρΓέδ 
1ε ρυεδίευΓ εη αείΐνΐίέ ? ϋαηδ εείίε ΗγροίΕέδε, αυευη ΡΓέΙεί η’αυΓαΐί ευ Ια 
ρΓέδέαηεε δυΓ υη Μαξίδίεν ιηΐΐΐίαιη εη εχεΓεΐεε εί αυευη ^υεδίευ^ δΐη υη 
Μα&ΐδίεΐ" οβΐείοηιιη εη εχεΓεΐεε. Εε Ιαΐί δεπιΜε βουίειιχ.^11 εδί ρΓθΐ)αΙ)1ε ςυε 
Ιεδ αηεΐεηδ ΙοηείίοηηαΐΓεδ ΗΙιΐδίεεδ ρΓεηαίεηί ταη§ α Ια δυΐίε βεδ ΙοηείίοηηαΐΓεδ 
ΐΙΙιΐδίνεδ εη αείΐνΐίέ, βε ίεΐΐε δΟΓίε ςυ’αυευη ΡΓέΙεί βε Ια νΐΐΐε ου αυευη ^υεδίευ^ 

ηε ρουναΐί νεηΐΓ, βαηδ ΓοΓβίε βεδ ρΓέδέαηεεδ, αρΓέδ 1ε βει-ηΐεΓ βεδ Ιοηείίοη- 

ηαΐΓεδ ιΊΙηδίνεδ εη εχεΓεΐεε. Εηίΐ'ε Ιεδ αηεΐεηδ ΙοηείίοηηαΐΓεδ Ια ΕΐέΓαΓοΕϊε έίαϊΐ 
Ια τηέιηε ςυε εείίε βεδ ΙοηείΐοηηαΐΓε εη αείΐνΐίέ εί ραπηΐ Ιεδ αηεΐεηδ Ιοηείΐοη- 

ηαίΓεδ βε ιηέπιε ταη§, Ια ρΓέδέαηεε έίαΐί ϋχέε ραΓ οτβΓΟ β’αηεΐεηηείέ. Α εεί 
έ^αΓβ, 1ε ΕϊνΓε βεδ ΟέΓέηιοηΐεδ ηε δειηΐ)1ε ραδ ανοΐΓ ΐηηονέ, πιαΐδ ανοΐΐ' δυΐνΐ 

Ιεδ επεηιεηΐδ αηεΐεηδ. 
Οαηδ Γ ο νάνε άβδ ρνέδέαηεεδ, Ιεδ αηεΐεηδ ΙοηείίοηηαΐΓεδ έίαΐεηί εΐαδδέδ 

β’αρΓέδ ΙευΓ ίΐίΓε ηοΕΐΙΐαΐΓε, Γηαίδ ΐΐδ νεηαΐεηί αρΓέδ Ιεδ ΙοηείίοηηαΐΓεδ εη 
εχεΓεΐεε 2. Είαηί βοηηέ εε Ιαΐί, ΐΐ ραΓαϊί εεΓίαΐη ςυε εεΐυΐ ςυΐ, ρουΓ υη ηιοίΐΐ 
ηυείεοηςηε, αναΐί ρεΓβιι δοη ίΐίΓε, ηε ρουναΐί ρΐυδ ή§υΓεΓ βαηδ Ια ΙιΐέΓαΓεΙιίε 
ηοΕΐΙΐαΐΓε εί έίαΐί ταγέ βεδ Ιΐδίεδ βε δοη οίβΓε. II η’αναΐί ρΐυδ βΓοιί αυχ ρπνΐ- 

1έ§εδ βε δοη ίΐίΓε εί εεδδαΐί βε τεεενοΐΓ Ιε ίΓαίίεηιεηΙ αίΙέΓεηί; ϋ ηε ραΓίΐεΐραΐί 
ρΐυδ έ^αίειηεηί αυχ ΙαΓβεδδεδ ΐπιρέπαΐεδ, αΐηδΐ ςυ’α δα ραη βαηδ Ιεδ ίαχεδ 
ΐΓαρραηί Ιεδ ηουνεαυχ βϊ§ηΐίαΪΓεδ. ΤουΐεΙοίδ, 1ε βί§ηΐίαΐΓε βέεΐιυ εοηδεΓναΐί, 
βαηδ υηε εεΓίαΐηε ιηεδυΓε, βε ιπευιε ςυε Γαηεΐεη ΙοηείΐοηηαΐΓε τείΓαΐίέ ου 
τένοςυέ, υηε δΟΓίε β’ΕοηοΓαΓΐαί βε δοη ΙΐίΓε ηοΕΐΙΐαίΓε εί έίαΐί ςυαίΐίΐέ β’αηειεη 
Γηα^ίδίΓΟδ, ο από μαγίστοων, αηεΐεη ραίπεε, ο από πατρικίων. Εοΐ’δ βεδ 1αΓ§εδδεδ 

1. Οετ. I, 84, 387. 

2. Οεη II, 52, 732, 733. 
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ϊτηρεπΕίεδ άυ ΒΓουηίΕΐϊοη, οη ΕδδίπιϊΐΕΪί Ευχ μάγιατροί. Ιεδ Εηεϊεηδ μάγιστροι 
αγβηί ειηβΓΕδδέ 1ε νϊε ιηοηαδίϊςυε 

Ι.6δ τηοϊηεδ ΓεηοηςΕΪεηί Βϊεη ε ΙευΓδ ίίΐχ65 ηο&ϋΪΕΪΓεδ, εη εηίΓΕηί Ευ οου- 

νεηί, ηΐΕΐδ ϋδ ΓεδίΕΪεηί, οερεηϋΒηί, ρΕΓ εχ. Εηεϊεηδ μάγιστροι εί, ρΕΓ υηε ηιεδίίΓε 
άε ίΕνειίΓ οη ηε Ιεδ ρπνηϊί ρΕδ άε ΙευΓ ρΒΓί άε ΐΒΓ§εδδ6δ ϊηιρέπΒίεδ. 

Αυ ροϊηί άε νυε ρΓέδευηοεδ, ϋ γ β Ιϊευ (1ε ηοίεΓ ςυε Ιεδ ΡΓέίείδ άυ ΡΓέ- 

ίοϊτε, Ιεδ ΡΓέίείδ (3ε 1ε νίΐΐε εί Ιεδ Μαξ'ΐ8ΐή ΜΐΙίίιυη έίΕΪεηί ηιίδ δυΓ 1ε Γη,έηιε 
γεπ§, ΙοΓδςυ’ϋδ έίΕΪεηί ΓείΓΕΪίέδ. Ιΐδ έίΕΪεηί ε!ογ8 ΓΒη§έδ ά’ΒρΓεδ 1ε άΒίε άε 
Ιευι* Ι^Γενεί, 1ε ρΐυδ Βηεϊεη νεηΕηί εη ρΓεηαΐεΓε 1ϊ§ηε 2. Ι_β ηιειηε άϊδροδϊίϊοη ίυί 
ρπδε ρουΓ Ιεδ ΟυεδίευΓδ, Ιεδ Μαμΐζΐη οβϊαοηιιη εί Ιεδ Οοιηίεδ άυ ΤτέδΟΓ; Ιογβ 
άε ΙευΓ ΓείΓαίίε, ϋδ έίΕΪεηί ηιίδ δυΓ 1ε ηιέπιε γβπ§ Ρε ρταβροΞΐΐιΐΞ ζαεή οιιΜαιϋ 
έΐΒΐί ρΐΕεέ, 1θΓδ άε δΕ τείΓΕΪίε, δυΓ 1ε ηιειηε ρϊεά ηυε Ιεδ ΡΓέίείδ εί Ιεδ Μα&χίη 
ηΊΐ'/ΐίιιηι, Ενεε ρΓέδέαηεε ά’υρΓέδ ΓΒηεϊεηηείέ *. 

ΗοΓδ άε ε1ΐΕΓ§ε, Ιεδ ίοηείϊοηηΒΪΓεδ Ιιοηοταίί, ΕυίΓεηιεηί άϊί, Ιεδ ίοηείϊοη- 

ηΕΪτεδ τεείδ εη ΓείΓΕίίε. ΕνΕΪεηί 1ε ρΕδ δυΓ ΐουδ Ιεδ ναοαηΐβχ, Γηεηιε 1ε άεπϋεΓ 
άεδ Ιιοηοναίΐ δυΓ 1ε ρΓειηϊεΓ άεδ ναεαηίεχ 5. 

Ρεδ εοηοεδδϊοηδ α νϊε ά’οίίϊοεδ έίΕΪεηί Εδδεζ ΓΕΓεδ ε ΒγζΕηεε. Οη ρευί εϊίεΓ 
δοιίδ Ζέηοη (474 ~ 491), Ηαπηαεε, δίΓΕίέΐΕίε τον πραισέντον, ΜΒΪίΓεάεδ Μϋίεεδ 
ε νϊε6. Ϊ1 ίΕυί τεηίΕΓςυεΓ, εερεηάΒηί, ςυε 1ε ΓοηείΐοηηΕΪΓε εη ηοη ηείϊνϊίέ, 
ναεα/18 εί 1ε ίοηείϊοηηΒΪΓε ΚοηοΓΕΪΓε, ΚοηοταήιΐΒ, εοηδεΓνηηί ΙευΓ ίϊίΓε, δΒυί 
άέεΙιέαηεε, ΙευΓ νϊε άυΓαηί, Ενεε Ιεδ ρπνϋε^εδ ρυΓεπιεηί 1ιοηοπ6ς[υεδ αίίΒΟΐιέδ 
ειι ίϊίΓε, εε άεπιϊεΓ εοηδΐϊίυΕΪί υη νέπίΕβΙε ίϊίΓε ηόΒϋϊηΪΓε ε νϊε. II δυίΠδΕΪί 
άεδ ΙοΓδ, άε βέηέΓΒΐίδεΓ, 1ε δγδίεηιε ρουΓ ογοογ υηε ηοβίεδδβ οίΓϊεϊεΙΙε ρεπιΐΒ- 

ηεηΐε, ΙιϊέΓΕΓΟίιϊςυειηεηί θΓ§Εηϊδέε. Ρεδ ειηρετευΓδ, εη άέεϊάΒηί ςυε εεΓίΕΪηεδ 
ίοηείϊοη$ ου ε1ΐΕΓ§6δ δεΓΕΪεηί ΕίίπΡυΐϊνεδ άε ηοάίεδδε εί, εη εοηίέιαηί ε άϊνεΓδ 
ρεΓδοηηΕ§63 1ε ίϊίΓε ηυ άε 1ε ίοηείϊοη ου ε1ΐΕΓ§ε ηοβίε, ρουνΕΪεηί ΕΪηδϊ ΟΓέει- 

ίουίε υηε ηοΜεδδε ΕυίουΓ ά’ευχ. Ρεδ εηιρεΓευΓδ εηίΓεΓεηί, άυ τεδίε, άε βοηηε 
ΙιειίΓε άυηδ εεϋίε νοϊε. Αυ ΙΧε δϊέείε, 1ε δγδίεηιε έίΕΪί ρΕΓνεηυ ε δοη εοηιρίεί 
άένείορρεηιεηί εί Ιε ηοΒΙεδδε βγζΗηΙϊηε έίΕΪί ΟΓ^Εηϊδεε ΙιϊεΓΕΓεΙιϊςυεΓηεηί : 

1ε ίϊίΓε, αξίωμα έίΕΪί άϊδίϊηεί άε 1ε ίοηείϊοη, όφφίκιον, 1ε ίϊίΓε έίΕΪί εοηίέΐ'έ 
ε νϊε ρΕΓ Γεηιϊδε ϋ’ϊηδϊ^ηεδ δρέεΪΕυχ ; δΕΠδ είΓε ΙιέΓέϋϊίΕΪΓε, 1ε ίοηείϊοη έίΕΪί 
εοηίεΓεε ε ίεηιρδ, ρΕΓ δϊηιρίε έϋϊί υ6γ5ε1. 

1. Οεη ΙΓ, 53, 784. 

2. Ο.ΤΡ VI, 7, 1 εί 2 (αη. 372). ΟΓ. 0.1. ΧΓΓ, 4, .1 εί 2 (&η. 372). 

3. Ο.Τΐι. VI, 9, 2, έε αυαεδί. (αη. 380). 

4. Ο.ΤΙι. VI, 8, 1 (!ε ρΓ^ερ. $αοπ οιώίευίί (3η. 422). 
5. 0.1. XII, 8, 2, $ 1. 

6. ΟΗγ. Ρ3£ε., 601. 
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I. Ιηύεχ 4ε5 ηοηι$ (1ε ρεΓδοηπεδ. 
ΑΓέο6ίικ1δ, ντιατος όρδινάριος 135. 

ΒαΓδέδ, ένέςυε 137, η. 5. 

ΕΙρΐάίοδ, ραίπ'εε 137, η. 7. 

Εηΐο^ε, ένέςυε 137, η. 5. 
Η&πη&οε, 8ΐΓ3Ϊέΐ3ίε τοϋ ποαισέντον 142; 

ηΐΕΐίΓε (Ιεδ ΜΠΐοεκ 3 νϊε 142. 
8γηΐΓη3ςιιε: ύπατος όρδινάριος 135. 

II. Ιηίεχ άβδ ύϊδηϊίέδ εί Γοηείΐοηδ 
Λδ5€ΐΐ5 138. 

Αοίιι, ίη 3 35, 136, 138. 

ΑοΙιι, ίη ίρ50 137. 

ΑέηιίηΐδίΓαίευΓ 139, 141. 

ΑόιτιίηϊδίΓαίειίΓ ΓβχρέαΙαδίΙίχ 140, 

ΑάΓπίηίδίΓαίοΓ 135, 139. 

Α§βη.? 136, 137, 139, 140, 141. 

Αξβηΐβχ 135, 141. 

Αξίας άποζωννύναι, τής 134. 

Αξίωμα 142. 

ΟεϊηίυΓοη 134. 

α>ΐ£Ϊ 134, η.2. 

θηλαίο, ίη 138. 

θηλαίο, ίη ίρχο 138. 

α>ΐ£ΐι/ο, 5ίηβ 138, εί η. 3. 

ΟίηβΐιΙο αοίνΐ 134. 

αηςκίηιη 134, 136, 137, 138, 139, 140. 

ΟηβιιΙιιηι άβροηαα 134. 

αηριιΐιιηι, Βΐιηκνβ 134. 

ΟΙ&π'δδΐηιε 136. 

€οη\εα άοιηβδίίοοηοη 140. 

(ξοηι&5 άοηΐΰαΐίτοηιιη &οίΐί 140. 

<Γοηιΐ'$ Γβί ριίναίαβ 136, 137. 

Οοιηβχ ΐΐιβχαιπ-οπιηϊ ναοαηζ 137. 

€οη\β$ ναοα/15 137. 

€οιηί(β άοηιβϊΐίΰοπιιη, εχ 140. 

Οοιηίίίνα ρη'/ηΐ ονάίηίζ 137, η. 4. 

ΟοΓηίε 4εδ Αάαιΐδδϊοηδ 141. 

Οοηιίε <165 Βίεηδ ρΓϊνέδ 136. 
Οοηιίε (Ιεδ Οοηιεδίϊςυεδ 136. 

Οοιηίε ΙιοηοπίΊςιιε 137, η. 4. 

Οοηιίε (Ιεδ Είπ^εδδεδ δΕΟΓέεδ 136. 
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Οοιηίε τεεί 137, η. 4. 

Οοηιίε (Ιιι ΤτέδΟΓ 142. 

Οοηιίε ναε&ηί 137, η. 4. 

Οοηδυΐ 135. 
Οοηδυΐ ΗοηοΓϊΓϊςυε 135. 

Οοηδαί οπϋη^ίΓε 135. 

Οοηδυΐ&ΪΓε 135. 
ΟοηδυΙίΐίΓε ΗοηοπΓϊςιιε 135 

ΟηΓϊοηαΐ 137, 138. 

Οέεοποη 140. 

ΟέευΓίοη ΓεΙί'&ίΐε 140. 

Οέευποη έβδ δίΙεηίί&ίΓΟδ 140, 

Οϊ§ηϊί&ΐΓε α§εη5 141. 

ϋί§:η!ί3ΪΓε (Ιεείιυ 141. 

Οΐ@ηίί&ίΓε νβε&ηΐ \4ί. 

ΰί£ηίΐαχ, οϊάίηω’ία 135. 

Βίρηίία5 ΙιοηοναΐΊα 138, η. 3. 

Οΐ§ηίίέ ϊΙΙυδίΓε 137. 

Οί^ηΐίέ οΓάΐη&ΪΓε 136. 

Οί§ηίίέ Γεείΐε 136. 

ϋίδηίίέ ναεαηχ 137. 

Ώί&αηξί 134, η.2. 

νΕμπρακτος 135. 

” Εμπρατος 135. 

’Επαρχων πόλειος, ύ από 139. 

Ενέςαε: Βαη-εζ 137, η.5; Ειιίορε 137, η. 5. 

Ενεςιιε ναεαης 137. 

Ροηοίίοηη&ΐΓβ εη αοίίνίίε 135, 136, 137, 

141. 

Ροηοΐίοηη&ίΓε εη ηοη εείϊνϊίε 142. 

ΡοηείίοηηδϊΓε, Εηειεη 141. 

Ροηείΐοηη&ΪΓε, εΐνΐΐ 134. 

Ροηεΐϊοηη&ίΓε έεδίΐίυέ οιι ΐ'ένοςυέ 138. 

ΡοηείιοηηΕΪΓε εη (ϋ5ροηΐΐ>ί1χίέ 135, 136. 

Ροηοίίοηη&'ίΓε ίίεΐϊί 137, 139. 
ΡοηεΐίοηηαίΓε ΙιοηοΓ&ηε 138, 142. 

ΡοηοΙίοηπαίΓε Ιιοπογειγο 4 Οοηδίαηίίηορίε 
138. 

Ροηείίοηη&ΐΓε ΙιοηοΓ&ΪΓβ 4 1ε Οοιιγ 138, 
142. 
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ΡοηείίοηηΕΪΓε Ιιοηοναίαε 138. 142, 

ΡοηείίοηηΕΪΓε 3 ίίίΓε ΗοηοηΠςυε 135, 137, 

139. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε ΗοηοπΓίςυε ρΓονίηείηΙ 138. 

ΡοηεΙίοηηΕίΓε ΠΙυδίΓε, Εηείεη 141. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε ΠΙυδίΓε τεεί 1^0, 141. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε οίδίΓ 140. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε τεεί 235, 136, 137. 

ΡοηεΙίοηηΕίΓε τεεί, Εηείεη 139. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε τεεί, εη τείΓαίΐε 142. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε τεεί εη ΓείΓΕίίε, Εηείεη 139, 

ΡοηείίοηηΕΪΓε εη ΓείΓΕίίε 138. 

ΡοηεΙίοηηΕίΓε ΓείΓΕίίε, Εηείεη 141. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε Γένοηυέ, Εηείεη 141. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε δυ&ΕΐίεΓηε 141. 

ΡοηεΙίοηηΕίΓε υεοεπΙ 135, 136, 137, 138. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε νΕΟΕηί 3. ΟοηδίΕηίίηορΙε 136. 

ΡοηεΙίοηηΕίΓε νΕεαηί ή 1η Οοιιγ 136. 

ΡοηείίοηηΕΪΓε ναεηηί ρΓονίηείΕΐ 136. 

Έταιρααρχία 134, η. 3. 

ΗϊέΓ3ΓεΗϊε αΐνΐΐε 134. 

ΗίέΓηΓεΙιϊε άεδ ΓοηεΙίοηδ 136. 

ΗίέΓΕΓεΗίε ιηΐ1ίΐ3ΪΓε 134. 

ΗίέΓ&τοΙίίε ηοβίΙίΕΠ'ε 141. 

ΗοηοΓΕΠΕί 139, 141. 

ΗοπογεγιεΙ ΙιοηοπΓίςυε 140. 

ΗοηοΓ3Π3ί τεεί 140. 

Ηοηονωίμχ 138, εί η. 3, 142. 

Ηοηοναΐαε 138, 142. 

"Υπατος όρδινάριος 135; ΑνόοΗϊηάβ 135; 

Βγηιηιαψιε 135. 

7λλούστρως όνωράριος 141. 

ΙΠυδίΓΕί 140. 

ΠΙυδίΓε 134, η. 8, 136, 139, 140, 141. 

ΙΠυδίΓε ΕΠηηηίδίΓΕίευΓ 140. 

ΙΠιΐδίΓε οΐίηι άη&Ηίαηι 140. 

ΙΠυδίΓε ειιιη αη§ιιΙο 140. 

ΙΠυδίΓε ίίεϋΓ 140. 

ΙΠυδίΓε ΗοηοηΓκμιβ 140. 

ΙΠυδίΓε τεεί 140, 14). 

ΙΠυδίΓε νδεΕηί 140. 

ΙΙΙιιαίηε 136, 138, η. 3. 

ΙΙΙαχίηε (Ιΐζηϋαχ 136, 137. 

ΙΙΙααίήα, νίκ 140 

Μαφία- ΐϊΐιΐϋηηι 136, 141, 142. 

Μαφία- ηιίΐΐΐιιιη εη άίδροηίΗίΙίΐέ 136. 

Μαφία- ηιΐΐϊίιιηι ναοαηα 137. 

Μαφία- οβϊάοηιτη 136, 140, 141, 142. 

Μα§ΐ$(β>- ο/βαοηιηι ΓίείίΓ 137. 

Μαφία- ο/βάοηι/η ΗοηοπΓίςυε 137. 

Μαφία- ο/βαοηαη εη ΓείΓΕίίε 140. 

ΜαξΐΞίιο ιηιΊϋαηι ναοαηε, εχ 137. 

Μαφίνο ο/βαοηιηι, εχ 140. 

Μαφ(ι·ο ο/βα'οηιηι ίηίεν αραιίεε, εχ 140. 

Μαγίατρων, δ από 141. 

Μ άγ ιατρός 142. 

Μάγιστρος, Εηείεη 142; Γηοϊηε 142. 

Μ3ίίΓε Πεδ Μίΐίεεδ 3 νίε: Ηατηιαοε 142, 

δίΓ2ΐέΐ3ίε του πραισέντον 142. 

ΜηϊίΓε Πεδ ΟΓΓίεεδ 139. 

ΜαίίΓε Πεδ ΟΓΓίεεδ, αηεϊεη 139. 

ΜαϊίΓε Πεδ ΟΓΓίεεδ ν303ηί 139. 

ΜϊΙβ$ 134. 

ΜϊΙΐ ίαηα 135. 

Μϊΐΐίατε 134. 

ΜΐΙίίία 134. 

ΟΓΠείεΓ Πε 13 ΟουΓοηηε (£γεπ<1) 139. 

'Ονωράριος 141. 

Ορει-ε, ϊη 135. 

Όφφίκιον 142. 

Όφφικίων, υ άπό 138. 

Οιτίϊηαηα 135. 

ΟιτΙΐ/ιαηα άϊξηχία$ 135. 

Οτάΐηανϊα ριαββείιιια 135. 

ΟνίΙϊηαηα ριο/εεεΐο 135. 

5Ορ<5η’αρ/ος 135. 

ΟηώΊιαηι/χ 135. 

Ραίπεε; ΕΙρΐίΙΐοα 134, η. 7. 

Ρ3ϋΓΪεε, Εηείεη 141. 

Πατρικίων, ό άπό 141. 

παυόμενος, 6 138. 
πληρώ σας, δ 138. 

Ρναββαο ναοαηΞ, εχ 137. 

Ριαε/εείιιια ονάΐηαήα 135. 

Ρια/βαιιε ριαβίοηο ναεαιιε 137. 

Ριαβροαίαε εααϊ αώΐαιίΐ 136, 142. 

Ρταεχβηίεχ ιΊι οοιηϊίαίιι 138. 

Πραισέντον, τον, δίΓΕίεΙαίε: ΓΙαηηαεε 142, 

ιηαϊίΓε Ηεδ Μίΐίεεδ ε νίε 142. 

ΡΓέίεείυΓε, ίη αοίιι 138. 

ΡΓέΓεείυΓε ιη είηριιΐο 138. 

ΡΓέΓεείιηε ΗοηοπΓίςυε 137, 138. 
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ΡιέΓεί 138, 141, 142. 

ΡΓέΓεί, Εηείεη 139, 

ΡΓέίεί ΓίείίΓ 137. 

ΡΓέΓεί ΗοηοπΓίςυε 137. 

ΡΓέΓεί Ηυ ΡΓέίοϊΓε 136, 142. 

ΡΓέΓεί Ηε Ιε νίΐΐε 136, 141, 142. 

ΡΓέΓεί <1ε 1ε νΠΙε, Εηείεη 141. 

Ρηιηΐεεη'ο ηοίαιίοηαη, εχ 139. 

ΡπΓηίείεΓ Ηεδ ΝοίΕΪΓεδ 139, 140. 

Ρη'ηιίείεΓ Ηεδ ΝοίΕΪΓεδ, Εηείεη 139. 
Ρτο/ε55Ϊο, οτάίηαήα 135. 

ΟυεδίευΓ 136, 137, 141, 142. 

ΟυεδίευΓ εη Εείίνίίέ 141. 

ΟυεδίευΓ ΗοηοπΓίςυε 137» 

ΟυεδίευΓ ναεαηί 137. 

Κεδρεεί3ΐ>1ε 136. 

δεΓνίεε ηείίί 134. 

δεΓνίεε Πε Ι’έίβί 134. 

δΐΙεηίίΕίΓε, Ηέευποη Πεδ 140. 

ΞρεείαδΐΙϊε, νή· 139, 140. 

δίΓΕίέ^ε 138. 

δίΓΕίε^ε, Εηείεη 139. 

Στρατηγών, ό άπό 139. 

δίΓΕίέΐΕίε τον πραισέντον : Ηατηιανε 142, 

ηΐΕΐίΓε Ηεδ ΜϊΗεεδ ε νίε 142. 

Ταχογράφος 134, η. 5. 

ΤίίΓε ηο&ίΙίΕΪΓε ε νίε 142. 

Τήύιαιικ ναεαηχ 137. 

Υαοαιιε (ΓοηείίοηηΕΪΓε) 136, 137, 138, 139, 

142. 

Υαοαηε (άί§αίίέ) 137. 

ναεαηε ρναεεεηε 136. 

ΥαςαηΞ εη ΙίίΓε 137. 

Ζώνη 134 εί η. 3, 5, 7. 

Ζώνην άφιέναι 134. 

Ζώνην έχειν 134 εί η. 3. 

Ζώνης άπαλλάττειν 134 εί η.5. 

Ζώνης άφαιρεϊσθαι 134. 

Ζώνης άφαίρεσις 134, η.7. 

Κ.. ΟυίΡΡΑΝΏ 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΛΖ' 10 
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ΙΕ ΡΑΝΕΟΙΚΙΟΟ ΟΙ ΜΙΟΗΕΕΕ ΙΤΑΕΙΟΟ 
ΡΕΚ- ΟΙΟνΑΝΝΙ (ΓΟΜΝΕΝΟ 

ΙηίΓοάυζΐοηε 

II ρΓεδεηίε άΐδεοΓδο έ εοηίεηυίο ηεΐ εοά. §γ. 2412 άεΐ δεε. XIII άεΐΐα Βΐ- 

Μΐοίεεα υηίνεΓδΐίαπα άι Βοΐο^ηα εά ε αίίπ&ιιΐίο, ΐηδΐεηιε εοη αΐίπ Ιτβ άεΐ 

ιηεάεδΐιηο εοάΐεε, αΐ ΓείΟΓε βίζαηίίηο άεΐ XII δεε. Μίεΐιείε Ιίαΐΐεο. 

δί ίΓαίία άΐ ηη ραπε^ΐπεο ΐη οηοΓε άεΙΠπιρεΓαίοΓε Οΐοναηηΐ II Οοηι- 
ηβηο ίη οεεαδΐοηε άεΐΐα δυα νΐίίοποδα δρεάΐζΐοηε ίη Οΐΐΐεΐα ε ΐη δίπα αννεηυία 
ηε§1ί αηηΐ 1136 - 1138. Ιη εδδο νεη§οηο ηιεδδΐ ΐη Ιιιεε, α ραΓίε ϋ ιηοίίνο ίορΐοο 
άεΙΓεηεοηιΐο ρεΓδοηαΙε, αίευηΐ αδρείίΐ άεΐΐα δίΐυαζΐοηε ροΐΐίΐεα ΐηίεπια α Βϊ- 

δαηζίο ΐη ςυεί ρβποάο ε νί ίαηηο δρΐεεο άεΐΐε ΐάεε ρΓείίαιηεηίε οπ^ΐηαΐί ε 
ροΐεηιίεΐιε άεΙΓΙίαΙΐεο ηεΐ εοηίτοηίΐ άεΐ §εηεΓε εηεοηιίαδίΐεο εδδο δίεδδο (είϊ. 

}1 54 δδ.; 355 δδ.). ΡεΓ ναπ αδρείίΐ, ΐηΓαίίϊ, Ια ρεΓδοηαϋία άεΙΙ’ααίοΓε δί <3ίτηο- 

8ΐΓ3 εδίΓειηαιηεηίε ΐηίεΓεδδαηίε ε δΐ άίδεοδία ΐη ηη εεΓίο δεηδο άαΐΐα υηΐίοπηΐία, 
ρΓβδεηίαηάο ιηοίΐνΐ άε^ηΐ άΐ εδδεΓε αρρΓοίοηάΐίΐ αηεΐιε ίη δεάε ΙείίεΓαπα. 

δαρρΐαιηο άαΐ πίΓαίίο, ρεπιΙίΓΟ ο§§ΐ δΐιρεΓαίο, εΚε ηε ία Μ. Ίτευ 1 εΚε 
ε§Ιΐ Γιι ηη ίηίεΐΐείίυαίε, ά’ΐη£ε§ηο νΐναεε ε δίΓαοΓάΐηαπαιηεηίε νεΓδαίϋε, εοη 
ΐηίεΓεδδΐ εΐιε αηάαναηο άαΐΐα ίΉοδοΠα αΐΐα Γείοπεα, άαΐΐα βΓαηιιηαΙΐεα αΐΐα 
ροείΐεα. Ευ εοηοδεΐίοΓε άΐ ίεο1ο§ΐα, δ’ΐηίεΓεδδό άι αΓίε ιηεάΐεα ε άΐ αδίΓοηοπιΐα 
ε ρεΓδΐηο άεΐΐε δείεηζε οεειιΐίε <1εΐ Οαΐάεΐ ε άε^ΐΐ Ε§ίζϊ2 : ηοη εΐ Γιι, ΐηδοηυηα, 

ηη εαιηρο άΐ εοηοδεεηζα άΐ εηΐ ε§1ΐ ηοη Γοδδε εδρεΓίο. Εα δυα επτάΐζΐοηβ δί 
Γοηάανα δη αδδαΐ ναδίβ ΙείίυΓε, αηεΐιε δε ιηοίίε άεΐΐε δηε εΐίαζΐοηΐ αρραΓίεη^οηο 
— εοηι’έ ηοίο — αΐ Εα^ΐίο εηΐΐηπιΐε άΐ ο§ηΐ άοίίο Μζαηίΐηο, ραδδαίο ροΐ αά 
ηηα δεπε άΐ Ιηο§Ηΐ εοηιηηί. δηε οεευραζΐοηί ρπηάραΐΐ ίυίίανΐα ΙιίΓοηο Ια 
Γείοπεα ε Ια ΓΐΙοδοΠα3, άΐ εηΐ Γη ΐηΓαίίΐ ιηαεδίΓΟ, ίίηεΐιέ ηοη οίίεηηε Ια ηοηιΐηα 
άΐ ΑΓεΐνεδοονο άΐ Ρΐΐΐρροροΐΐ, δεπιάπι άορο ΐΐ 1143. Εα δυα άαία άΐ πιοΓίε έ 
ΐ^ηοία, αά ο§ηΐ ιηοάο δαρρΐαπιο εΕε ηεΙΓαηηο 1166 ε§Η ηοη πεορπνα ρΐή 

Ια εαπεα άΐ ΑΓεΐνεδοονο άΐ Ρΐΐΐρροροΐΐ. 
Εε ορεΓε εΐιε άΐ Ιηΐ εΐ δοηο οοηδεΓναίε δοηο Ιηίίε άεάΐεαίε α ρεΓδοπα^^ΐ 

1. Ιη ΒΖ IV, 1895, ρρ. 1 - 22. 

2. Γβΐά., ρ. 12. 

3. ΙΡΐ<3., ρ. 13. 

( II ρ3ηβ§ίποο ϋι ΜϊοΗοΙε Ιί&Ιίοο ρβΓ Οΐοναηηΐ Οοηιηεηο 

ηιοΐίο ίη νΐδία (ρεΓείιέ ςηεδίο αρρυηΐο εΓα ΐΐ δηο αιηΡίεηίε) : ο ηιεηιβπ άεΐΐα 
Γαπιΐβΐΐα τεαίε, εοχηε §ΡΐηιρεΓαίθΓί Οΐοναηηΐ1 ε Μαηυείε Οοηιηεηο2, Ρΐηι- 
ρεΓαίΓΐεε Εεηε 3; ο αίϋΐ άί§ηίΐαπ άΐ εοΓίε, εοηιε ΐΐ ΟΓαη Οοηιεδίΐεο Οΐοναηηΐ 
Αχηεΐι4, ο ηοίΐ ΙείίεΓαίΐ εοηιε ΤεοάοΓΟ ΡΓοάΓοηιο5 ε αΐίπ εοηίεητροΓαηεί. 

II άΐδεοΓδο, άΐ εηΐ άΐαηιο ςηΐ ρεΓ Ια ρπηια νοίία Γεάίζΐοηε, έ ςηεΐΐο ρεΓ 
ΓίιηρεΓαίοΓε Οΐοναηηΐ II Οοηιηεηο, η'ηιαδίο ΐηεάίΐο αηεΐιε άορο ΐΐ ηοίενοίε 
εά ΐηΙεΓεδδαηίε δίηάΐο άεΐ εοηιρίαηίο Ρ. Εαηιηια0, ΐΐ ς^ηαίε ρΓοννΐάε δορΓαί- 

ίηίίο αά εδαηιΐηαΓηε ΐΐ ΐεδϋο άαΐ ρηηΐο άΐ νΐδία δίοπεο (ρηΓίΓορρο ηοη δεηζα 
ςηαΐεΐιε ίταίηίεηάίιηεηίο άεΐ 1ηο§1ιΐ εΕε εΐία ΐη ίΓαάηζΐοηε; οΓγ. ρεΓ εδεηιρΐδ, 
Ιί. 431 δ. άεΐΐα ρΓεδεηΐε εάΐζΐοηε). Οοηαε ςηεΐΐο άΐ ΝΐεείοΓο ΒαδΐΙαεε ρεΓ Ιο 
δίεδδο ΐηιρεΓαίοΓε7, εοάεδίο άΐδεοΓδο εοδίΐίηΐδεε ηηα Γοηίε ρΓεζΐοδα ρεΓ 
1ε ηοίΐζΐε δίοπεΚε άΐ §Γαηάε ΐηίεΓεδδε εοηίεηηίενΐ. I άυε άΐδεοΓδΐ ρΓεδεη- 

Ιαηο ηοίενοΐΐ αίΐΐηΐία άΐ εοηίεηηίο ρεΓ ςηαηίο π^ηαΓάα δία §1ΐ οΡΐείίΐνΐ δία ΐ 
πδηΐίαίί άεΐΐα δρεάίζΐοηε; πια πιεηίΓε ΐη ς;ΐιε11ο άεΐ ΒαδΐΙαεε 1ε ηοπηε εαηο- 

ηΐεΐιε άεΐΐα τείοπεα ρΓεάοιηΐηαηο άΐ §Γαη 1ηη§α δη ςηαΐδΐαδΐ ηιοίΐνο ρεΓδο- 

ηαίε — δί άα άαΓβ αΐ άΐδεοΓδο ηη ίοηο ίαηίο εΐεναίο ε δοΐεηηε ςηαηίο ίΓεάάο ε 
αηοηΐιηο, ΐη εηΐ ΐΐ τείοΓε ρΓεναΙε δυΙΓηοηιο —, ςηεΐΐο άεΙΓΚαϋεο ίοεεα αΓ^ο- 

ηιεηίί α εηΐ ε§1ΐ ρΓοίοηάαηιεηίε ραΓίεεΐρα, πιείΐεηάο α ηηάο ΐΐ δηο αηΐηιο αρραδ- 

δΐοηαίο ε ίβΓνεηΐε : έ, εΐοέ, Γηοηιο εΐιε επιεΓ^ε δηΐ ΙείίεΓαίο. Ρογ ςυεδίο άαΐ 
ραηε§ΐπεο άΐ ΜΐεΕεΙε ηοΐ ροδδΐαηιο πεαναΓε πιοΐίΐ ρΐή άαίΐ δηΐΐα ρεΓδοΙαηΐία 
αηεΗε άεΙΙ’αηίοΓε εΕε ηοη άα ςυείΐο άεΐ ΒαδΐΙαεε. 

Ραδδΐαηιο ΟΓα αΙΡεδαηιε άεΐ ίεδίο, ε ίη ραΓίϊεοΙαΓε, άεΐ ρηηίί άΐ ΐιηροΓίαηζα 
δαίΐεηίε. 

Ρπηια άΐ εηίΓαΓε ηεΐ νΐνο άεΐ άΐδεοΓδο, Μίεΐιείε εΚΐαπδεε (ΐηαΐΐ δοηο 1ε 
δηε ΐηίεηζίοηΐ είΓοα Ια εοηιροδΐζίοηί άεΐ ραηε^ΐπεο ε, ροηεηάοδΐ ΐη ηείία ρο- 

Ιειηΐεα ηεΐ εοηίΓοηίΐ άε§1ΐ αΐίπ τείοΓί, αίΤεΓηια άΐ νοΙεΓ δε^αίΓε δίΓαάε άΐνεΓδε 
άα ςηεΐΐε άεΙΓεηεοπιίο ίΓαάΐζΐοηαΙε. Οηεδίο δρηηίο ροΐεηιίεο ηοη έ Γιιηΐεο 
εΐιε ίΓονΐαηιο ηεΐ άΐδεοΓδο : εε ηε δοηο άΐνεΓδί, α δοίΐοϋηεαΓΟ ΐΐ άεδΐάεπο άεΐ Ιο 

ί. Ιη οο4. Βοη. βΐ\ 2412, ΓΓ. 82 - 92ν, 61 - 62 (αρρυηΐο Π πο§(γο (ΙίδοοΓδο). 
2. Ιηοο4.Βοη. §γ. 2412, Γί. 62ν - 73ν. II ραηββίποο &ρρ&Γ6 3 οιΐΓ3 (1ί Α. Μ. Ο ο 1- 

Ιοδΐ - υ. ΟΓίδουοίο-Ρ. Ριΐδοο-Α. Ο ε γ ζ γ α ΐη Αηη. Ραο. Ρβίί. ΜαοεΓαία 
III, 1970. 

3. Ιη οο(1. Οχοη. ΒαΓοοε. 131, ίϊ. 229ν - 230ν. 
4. Ιη Αηεεάοΐα ΟΓαεοα Οχοπΐβηδία III, ρρ. 197 δ. ο 200 5. Ο τ ααι β γ. 
5. Ιη οοό. Οχοη. Β&γοοο. 131, ί. 230ν'. 
6. Ρ. Σ 3 ηι ηι α, Ρα δρεάίζΐοηε άϊ Οΐοναηηΐ Οοηιηεηο ΐη ΟΠΐεΐα εά ΐη δηΐα ΐη υη 

ραηεβΪΓΐεο ίηεάΐίο άΐ ΜίοΗεΙε Ιΐαΐΐεο, ΐη Μεηι. Αεε. δε. Βοΐοβηα, ΟΙ. 80. πίογ. δ.Υ. νοί, IV, 

1952, ρρ. 5 - 28 = Οπεηίε ε Οεοΐάεηίε ηεϋ’ΑΙΙο Μεάΐοενο, Ρηάονα 1968, ρρ. 339 - 367. 

7. Οίτ. Η ηιΐο 3Γΐΐοο1ο ΐη Οε ραΓοΙε ε Ιε ΐάεε, X, 1968, ρρ. 101 -105 ε ηυεΙΙο ΐη Αηη. 
Ραε. Ρε(ί. ΜαεεΓαία I, 1968, ρρ. 275 - 306. 



ΡΓηηοα Ριΐδοο 
149 

148 

αυίΟΓε άί οοηίΓαρροΓδί, οοη υη §εηεΓε ηυονο, 4 ςυαηίΐ θΓαηο ηχηαβϋ Γβάεΐί 

αΐΐα ΐΓαάίζίοηε. 
Η3. ίηίζΐο φΐΐηάί Ια ηαΓΓαζΐοηε νεΓα ε ρΓορπα άεΐΐε ίιηρΓεδε άι £ΐιειτα 

οοη ιιη ρήιηο πίεπιηεηίο αϋ’υδυΓραίΟΓε απηεηο Εεοηε ε αί δυοί αΐΐεαίί, ηοη- 

οΐιβ αΐΐε άίίΐίοοίία ΐιηιηαηΐ οΚε Οΐοναηηί άονείίε δυρεΓαΓε ρεΓ Γα§£ΐυη§εΓ0 ε 
ίηΓε ρπβίοηίεΓΟ ίΐ ίίΓαηηο. Α (μιοδί’υΐίΐπιο Πίβΐΐοο πνο1§ε νΐοΐεηίε ΐηνείίΐνε, 

αοουδαηάοίο άΐ ανεΓ ρΓοίαηαίο 1ε ΐηδθ§ηε ΐιηρεπαΐί ε άΐ ανεΓ υβυτραίο Ια 
Γιιηζίοηε Γε§α 1ε, ί ρε§§ίοπ άεΐΐίίί άΐ ουί ροίεδδε πιαοοϊιΐαΓδί υη Βίζαηίίηο. 

Οορο ανεΓ ίοοοαίο βΓονειηεηίο ίΐ τόπος, ρεΓαΙίΓΟ πιοΐίο ίτοςυεηίε, άεΐΐα 
νοίοηία άΐ ίϊοηίε αί οοηιρίίο; άορο υη’εδαΐίαζίοηε άεΐΐα ίαιηί§1ΐα άεί δονΓαηο 
6 άορο ίΐ δεοοηάο τόπος άεΐΐα δρροροΓζΐοηε ίΓα 1ε ραΓοΙε άεί τείοΓε ε Ια §Γ4η- 

άεζζα άεΐΐε ίιηρΓΟδε άΐ Οΐοναηηί (ΐΐ Βεη ηοίο δνσέφικτον), ο’έ υη ρπηιο αοοεη- 

ηο 3ί δΐοοίαηίΐ, οοΙογο οίιε 3νεν3ηο ηιεδδο ίη οαίίΐνα Ιυοε Ι’αυΐοΓε α§1ι οοοΕι 
άεΙΙ’ΐιηρβΓ&ΐΟΓβ, πια οίιε ίη δε§υΐίο 1’ΐηιρεΓαίθΓθ δίεδδο ανενα αΐΐοηίαηαίί. Μα δά- 

ΒΗο δί πίοπια 3 ρ3Γΐ3Γε άεΐΐα δρεάΐζΐοηε ε άεΐΐε δυε ίαρρε : Οογϊοο, ίαπιο, 

ΑδοοΓα, Τ3Γδ0. Αηεΐιε ηεΐΐ’αδδεάίο, ρεΓο, Ι’ΐιηρβπιΙΟΓβ άΐπιοδίΓα Ια δυα Γε§α- 

1ΐί3 : δ’ίηδεπδεε ςυΐ ϊΐ οοηοείίο άΐ φιλανθρωπία αηοΕεδδο ίορΐεο άεΐΐα ΙεΐίεΓα- 

ίυΓ3 εηοοιηΐαδίΐοα Κ Ε’ΐιηρεΓαίΟΓε βίζαηίίηο, οίοέ, ορροηε αΐΐα νίοΐεηζα άεί 
ΒαΓβαπ Ια 833 ΐηΠηίία ηια§ηαηίπιΐΙα, οοη Ια ςυαίε ίαίίανια πεδοε α Γαΐ'δΐ δυάάίίι 
άενοίΐ ί ροροϋ οοπϊγο ουί οοπιβαΐΐε. Α ρΓοροδίίο άεΐΐ’αδδεάίο άΐ φίεδί’υΐΐιπια 
οίηέ, ε ίηίεΓεδδαηίε ΐΐ ίαίίο οΗε ΜΐοΕεΙε ποοΓάί οοπιε ραΓίεοίραηΐε αΙΓαζίοηε άΐ 
§υεΓΓ3 αηοΕε υη ΐΐφο άί Οΐοναηηί, ιηοΐίο ρΓοβαβίΙιηεηίε Αίεδδΐο, ίΐ ρπιηο- 

βεηΐίο, ηιεηζίοηαηάοίο οοπιε βασιλεύς ρεΓ άΐδίίη§υοΓΐο άαΙΓ αύτοκράτωρ. 

δαρρΐαιηο ίηίαίίί οβε Ι’ίηιροΓαίοΓε ανενα αδδοοΐαίο αΐ ίΓοηο ΐΐ Π§1ίο Αίεδδΐο 
ηεΐΐ’αηηο 1122 ο οίιε ειυεδίί Ιο δε^ιιί ηεΐΐα δρεάίζίοηε άί δΐπα ε οΗε πιοη 3(1 

Αΐίαΐία ηεΐ 11421 2. . 
δε§υοηο αΙίΓε οοηςυίδΐε : άα ΤαΓδο 3 Αάαηα 3 Μορδυεδίια, ααΐ Οοηο α 

83γο. €οπιε βία ηεΙΓοιηοηίιηο άΐδΟΟΓδο άΐ ΝίοεΓοιο Βαδίΐαοε, δί άεάυοε 3 

ηυεδίο ρυηίο οΚε Ια Οίΐίοία εΓ3 οοουραία άα ^αίίηί’, ΐΐ ουί 3ίίε§§ΐ3ΐηεηίο 
άαΓαηίε Ια 03πχρ3§η3 άί Οίοναηηί δείπνα δία δίαίο ίανοΓενοΙε αΙΙ’ίιηρεΓαίΟΓε. 

Όαΐΐα αοηαοα <ϋ ΜαίΙεο άί Εάεδδα3 πδυΐία οίιε αΙΓίηίζίο άεΐΐα §υειτα ώ Οιΐι- 

οία αίουηί ρπηοίρί ΓΓαηοΙιί, δΐαΒίίίΙίδί αρρυηίο ηεΐΐε Γε§ίοηί άονε άοηιιηανα 
Ι’εΐεηιεηΐο αΓηιεηο, δί ηιοδίΓ3Γθηο 1?οη άΐδροδίί νεΓδο ί ΒίζαηΙίηί, άί ουί αΐίεη- 

άεναηο αηδίοδαηιεηίε Γατήνο ρεΓ ΓΐρΓοηάεΓε Ια §υεΓΓ3 οοηίτο §1ι Ιπίοάεΐι. 

1. ΟΤ. Π. 3· Ο ο η 5 I α η ί ε 1 ο 8, ΒγζαηΠηε ΡΗΗ»α11ΐΓορν αη(1 δοοίαΐ ΨΜπζ, Νε\ν 

Βηατΐ3\νΐο^ 1968 (β Ρ»ΐΕΙ. 
2. Οτ. Ρ. 01ι & 1 α η ά ο η, Ρεδ ΟοΓηηέηβ II, Ρ&πδ 1912, ρρ. 12. 
3 . ΟΓγ. Ε. Η ο η ΐ ε ηι α η η, ϋίβ ΟδίβΓεηζ© άεδ Βγζαηΐίηίδείιβη Κεΐοΐιεδ νοη 363 

Ρΐδ 1071, ΒΓυχβΙΙεδ 1935; ΟΗαΙαηάοη, ορ. οίί., ρ. 114. 

II ρ^ηεβίποο ϋί ΜϊοΗεΙε ΙίαΙϊοο ρεΓ Οίοναηηί Οοπιηεηο 

Ε ρεΓ ςυεδίο οίιε νεάίαπιο Βαίάονϊηο άΐ ΜαΓαδΕ εηίΓ3Γε ίη ταρροΓίο οοη 
Ι’ϊηιρεΓαΙΟΓΟ §γοοο ε δυρρΙίοαΓίο άΐ νεηίΓε ίη δοοοοΓδο άεΐ δυο ίοΓΠίοΓίο ηιίηαο- 

οίαίο άα υη αίίαοοο άεί Μυδυΐηιαηί. 
Μα ίυΙΙε ςυεδίε ίπιρΓΟδε — ρΓ0δε§αε Γΐίαΐίοο — ανΓοΕΕεΓο Είδθ§ηο άΐ 

εδδεΓε οεΙεάΓαΙε άα ροείΐ ε ΟΓαίοπ άΐ §Γαηάΐδδΐηιο ίαΐεηίο ε ΐηνεοε ηοη οί δοηο 
αΙίΓΟ οΕε «^ίαπιΕο^Γαίΐ άα δίταραζζο» (ΡΓθάΓοηιο?) α ρΓοίαηαΓίε οοη Ια Ιογο 
εηιρΐεΐα. ΤυίΙανία ςυεδίΐ ποενοηο ο§ηί οπογο ο οοηδΐάεΓαζΐοηε, πιεηίΓε ςυείΐΐ 
οίιε ηε δαΓεΕΕεΓο νεΓαπιεηΙε άε§ηΐ, δοηο αΐίαοοαίΐ άαΐΐα ιηαΐάΐοεηζα ε άαΐΐα 
δνεηΙυΓα. Οοπιε §ΐα ΐη ρΓοοεάεηζα ι, ΜΐοΕεΙε ίηδΐδϋε δυΐ ίεηια άεΐΐα οαΐυηηία, 

άΐ ουί άονεΐίε ρα§3Γε ηιοΐΐο άυΓαιηεηίε 1ε δροδε. Ε ρΓορπο ΐη ςυεδίε ραΓοΙε, 
αοεεδε άΐ δάε§ηο ο άΐ ραδδΐοηε, οΕε οί αρραΓε Ια ρεΓδοηαΙΐία άεϊΓυοιηο. 

Ε’αδδεάΐο άί ΑηαζαΛο, οΕε δε§υε δύβίίο άορο, εΕΕε ναδία εοο ηεΐΐα ρυΕ- 

ΕΙΐοΐδίΐοα άεί ίειηρο. Εα άίΓΓΐοοΙία ηαίυΓαΙε ο §1ί αρρΓΟδίαπιεηίΐ άίίεηδίνΐ άε§1ΐ 
ΑΓηιοηί, οίιε ποοΓδΟΓο αΐ Ιαηοίο άί ρΓοΐοίίΐΙΐ ΐηίοεαίΐ οοπΙγο 1ε 3Γΐΐ§1ίεπε ίιη- 

ρεπαΐΐ, δοηο ΓΪοοΓάαίΐ, οΙΙγο οΕε άα Νίοεία Οοηΐαΐα2 ε άα Οΐοναηηί Οίηηαηιο 3, 

αηοΕε άαΐ ΒαδΐΙαοε, Γοηΐε οοενα, οοη υηα άεδοπζίοηε οΕε οοίηοίάε εδαίΐαηιεηίε 
οοη ςυείΐα άΐ ΜΐοΕεΙε4. Εα οοηςυίδία άεΐΐα οΐΐΐά η’δαίε αΐ 1α§1ίο 1137. Ε’αδδεάΐο 
άΐ οοάεδία οίΙΙα άα Ιο δρυηίο αΙΓΙΙαΙΐοο ρεΓ υηα οεΐεΐηαζΐοηο άεΐΐα δίιϊρε ηγ- 

ιηεηα άεί Κυρΐηΐάί, άα ουί άΐδοεηάενα 1’υδυΓραίθΓε Εεοηε; ε, ρεί' άαΓε ιυα§§ΐοΐ' 

ηιεπίο αΐΐα νΐίίοπα άί Οΐοναηηί, ε§1ί ία άεί Κυρΐηΐάΐ ΐ άΐδοεηάεηΐΐ άεί ναΐο- 

ΓΟδΐ ΑΓδαοίάΐ, οΕε «ροΠαΓοηο Ροπιρεο ςυαδΐ αΙΓεδΕεπια τονΐηα». 

ϋορο ανεΓ εδΟΓίαίο ηυοναπιεηίο Εεοηε αά αΓΓεηάεΓδΐ αΐΐα ΓοΓζα άΐ Οίο- 

ναηηί εά ανεΓ άεδοπΐίο 1ε τεαζΐοηΐ άΐ §ίυΐ>ΐ1ο άεί ροροίο άί Οοδίαηίΐηοροΐί 
αΙΓαηηυηζΐο άεΐΐα νΐίίοπα άεΙΓΐιηρεΓαίοΓε, ΜίοΕεΙε ο’ΐηίΓοάυοε ηε11’αΓ§ο- 

ηιεηίο άεΙΓαδδεάίο άΐ ΑηίΐοοΗία, ρΓεΙυάΐο αΐΐα οαηιρα^ηα άΐ δΐπα. Ιη δέ§υΐίο 
αίΐα οοη^υΐδία άεΐΐα Οίΐΐοία Ια νΐα ρεΓ Ια δΐπα εΓα αρεΓία α Οΐοναηηί ε ηε1Γα§ο- 

δίο άεί 1137 ε§1ί δΐ ίΓονανα §ΐα δοίίο 1ε ηιυΓα άί ΑηίίοοΕία, ανεηάο ροδίο Γαο- 

οαιηραηιεηΐο δυΐΐα δροηάα δείίεηίποηαίε άεΙΓΟΓοηίεδ. Όορο ναΓίε νΐοεηάε6, 

ΐΐ ρπηοίρε άΐ ΑηίΐοοΕΐα, Καίιηοηάο άΐ ΡοΐίΐεΓδ, δΐ αΓΓεδε : ρΓΟδίό §ΐυΓαιηεηίο 
άί οΒΒεάΐεηζα ε άΐ δυάάίΐαηζα ε ρΓοηιΐδε άί οοΙΙαΒοΓαΓΟ οοη Οΐοναηηί ηεΐΐα 
οαηιρα§ηα οοπϊγο Αίερρο, δοΕαΐζαΓ ε αΙίΓε οΐίία νΐοΐηε, οΕε, υηα νοίία οοηςυΐ- 

δίαίε δαΓεΒΒοΓο ραδδαίε ηεΐΐε δυε ιηαηί ΐη οαηιΒΐο άεΐΐα οεδδΐοηε άί ΑηίίοοΕία 
αΙΓΐηιρεΓαΐοΓΟ. Ρίη ςυΐ οοηοοΓάαηο ίυίίε 1ε ίοηίί7. Μα ί^ιιεΙΙο ϊη ουί ΜΐοΕεΙε 

1. ΟίΥ. α 176; ν. 3ης1ιε 489 85. 

2. I 7 ΟΒ. 

3. I 7 ΟΒ. 

4. ΝϊοοΓογο ΒαδΐΙαοε, Εηοοηιΐο ρβΓ Οΐοναηηί II Οοπιηεηο 343, 27, ΚεβοΙ. 
5. Οΐηηαηιο, I 8 ΟΒ. 

6. ΟΓγ. Ρ. ΟΕαΙαηάοη, ορ. οίί., ρρ. 147 55. 

7. Οΐηηαηιο, I 8 ΟΒ. 
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8Ϊ άίίίεΓεηζία άζφ αΐίπ έ Ια ηοίΐζΐα άεΐΐ’οηια^ΐο Γεηάαίε ίπάηίαίο, οΐίιε είιε 
όα Καΐηιοηάο, αηεΚε <3α1 εοηίε άϊ Εάεδδα ε (3α1 τε άι ΟβΓηδαΙετηιηε α Οίοναηηΐ, 
Γαίίο είιε έ άεΐ τεδίο ΐηίυΐίο άαΐΐο Οΐιαίαηάοη1 εοπιε οβΐείίΐνο Γϊηαίε άεΙΓαζΐο- 

ηε άΐ Οίοναηηΐ. II δΐΐεηζΐο άεΐΐε αΙίΓε Γοηίΐ δη (μιεδίο αΓβΟίηεηίο ριιό εδδειε 
<3ονηίο ρΓοβαβΐΙηιεηίε αΐΐα άΐνεΓδα δΐίηαζΐοηε άεΐ ίεηιρί ΐη ευί Νίεεία ε Οΐη- 

ηαιηο δεπνεναηο. 
δε^ηε ροί, (ίορο ραΓοΙε άΐ αηιηιΪΓαζϊοηε ρεΓ Γαβΐΐΐία ε Ια ίοιΊεζζα άεΐΐ ϊιη- 

ρεΓαίοΓε ηεΐ δορροΓίβΓε 1ε Γαίΐεϊιε, ηη βΓενε αοοεηηο αΐΐ’αδδεάΐο άΐ Αίερρο —- 

ηηα (ίεΐΐε ρίύ ίοΓίΐ ΓοεεΚε άεΙΓΙδΙαπι ΐη δΐπα —, είιε, δεεοηάο 1ε Γοηίΐ, ηοη 
(Ιίεόε α Οίοναηηΐ ί πδυΐίαπ δρεΓαίΐ, ίαηίο εΚε ε§1ί άορο ηη ρπιηο ίεηίαίΐνο 
Γαΐΐΐΐο, δί αίίΓείίό α πηιείΙεΓδΐ ίη ιηαΓεΐα. Ταίε άεεΐδΐοηε άεΙΙ’ΐηιρεΓαΐοΓε έ 
πίεηηία δα§§ία άα Μΐείιείε, ιηεηίΓε ηεΐΐα ηαιταζίοηε άεΐ Βαδΐΐαεε 1 αίίαεεο α(1 

Αίερρο δεηιΒΓα αάάΐπίίυΓα εδδεΓε ίεπηΐηαίο εοη δηεεεδδο2. 

Νέ ιηί§1ίθΓθ Γοτίυηα οίίεηηε Οίοναηηΐ α Εαπδδα, άονε, ρεΓ Ια δαίάεζζα 
(Ιεΐΐε ίοΓίίίΐεαζίοηί, ηοη πηδεί α ρεηείταΓε. Μα αηεΐιε ςηεδία νοίία Μίεΐιείε 
ηιεΙΙε ΐη πϋενο ΐ πδηΐίαπ ροδίΐΐνΐ, αίίεηυαηάο ο Ιαδεΐαηάο ίη οηιβΓα §Γΐηδυε- 

εεδδΐ ε §1ΐ οΜεΙίΐνΐ ηοη Γα§§ΐυηίΐ. δΐ δρΐε^α Γΐηδίδίεηζα δυί Ιοοΐίΐηο ε δηΐΐα Γα¬ 

ρίδα (ΙεΙΓΐηιρΓεδα, ςυαδί α νοίετ ηιείίεΓε α εοηίΓοηίο ΓαΒΒοηάαηζα όΐ ςηεδίο 

εοη Ια Ιηενε άυΓαία άι ςηεΐΐα. 
δΐ ραδδα ροΐ αά ηη αίίΓΟ αΓ§οιηεηίο εδίΓαηεο αΐΐε £ΐιειτε : Ια πεοηεΐΐΐα- 

ζίοηε ίχα Οίοναηηΐ ε ΐΐ Καίεΐΐο Ιδαεεο, άεΐΐα <ιυα1ε αάάίαηιο ηοίΐζΐα αηεΐιε ΐη 
ΝΐεείοΓΟ Βαδίίαεε3, ε ροϋη Νίεεία4 ε είιε έ αηεΚ’εδδα ηηα εοηίεπηα, δεεοηάο 
Εαηιιηα5, άεΐΐα §Γαηάε Γαπια είιε α Οίοναηηΐ (ΙονεΙίε νεηίΓε ΐη δέ&ηίίο α ςηεδία 
δρεάΐζίοηε, δε Ιδαεεο ίη εοδίΓείίο α πηηηεΐαΓε αΐΐε δηε αδρίΓαζΐοηΐ αΐ Ιγοπο. 

Ι/υΙίΐιηο §Γαηάε (\\ιαάτο <1ί εμιεδίο (ΙΐδεοΓδΟ έ εοηδίΐίυΐίο άαΐΐα ταρρΓεδεη- 

ίαζΐοηε άεΐ Ιποηίο αηίΐοείιεηο ε άα ίυίία Ια ροπιρα ε Ια δοΐεηηΐία εοη ευΐ Ια 
εΐίία αεεοίδε ϋ δηο δαΙναίΟΓε. Ιη ηηεδία άεδεπζΐοηε, ρηΓ ίΓα Γεηίαδΐ, Πίαΐΐεο 
Γα^ΐυπ^ε αάάΐπίίυΓα ρηηίε άί νεΓα εοηιπιοζΐοηε. Μα ρεΓ Οίοναηηΐ 1ε Ιοίίε 
ηοη δοηο αηεοΓα ΐεπηΐηαίε : άονΓα αΓίτοηίαΓε δΐιΐΐα νΐα άεΐ πίοπιο 1ε ροροΐα- 

ζΐοηϊ ίηΓοΙιε άεΐ Τί§π, άεΙΙΈυΓιαίε ε (3ε1 δαη§απο ρπηια άί ροίεΓ ΙοΓηαΓε α 

Οοδίαηίΐηοροΐΐ. 
II ραηε^ΐπεο δΐ εοηεΐηάε εοη 1’ΐηνΐίο α Οίοναηηΐ αά αΙΙοηίαηαΓε ε ρηηΐΐ'ε 

ΐ εαΐηηηΐαίοπ <1ί Μΐείιείε, ρεΓ Ια Γεάεΐίά είιε εβ1ΐ Εα δειηρΓε (ΙΐηιοδίΓαίο νεΓδο 
Ια ίαιηί§1ΐα ΐηιρεπαίε ε ΐη ραΓίΐεοΙαΓε νεΓδο ΤΐπιρεΓαίπεε ΐΓεηε, άεΐΐα εηΐ εοΓίε 

1. ΟΓγ. Ρ. Οι ά 1 α η ά ο η, ορ.οϊί., ρ. 111. 

2. Νιο^Γογο Β&5Ϊΐ3οε, ορχΐί., 350, 21 85. Κ. ε £ ε I. 

3. ΟΓγ. 348, 14 85. 

4. ΟΓγ. I 9, ρ. 43, ΟΒ. 

5. Ρ. Ρ α ηι ΐη α, ορχίϊ., ρ. 364 5. 
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δΐ ρΓοίεδδα ηιεπι^ΓΟ1. ρηεδί’ηΐίΐηιο αεεεηηο ε’ΐηΒηεε α ίαΓε Γΐροίεδΐ εΚε 1ε 
ίη§ΐυπε ε 1ε εαΐυηηΐε άί εηΐ ίη νΐίίΐηια νεηΐδδεΓΟ αΙΓΙΙαΙίεο ρΓορπο άα είό, 

ίη φ,ιαηίο ΐη ραδδαίο 1’ΐηιρεΓαίΓίεε εΓα δίαία εοηίΓαΓΐα αΙΓαδεεδα <3ΐ Οίοναηηΐ 
αΐ ίΓοηο ε ανενα ΐηνεεε αρρο^§ίαίο Ια ίΐ^ίΐα Αηηα ε ΐΐ ηιαπίο άΐ ς[ηε$ία Νΐεε- 

Γογο Βπεηηΐο. Ε ςηίηάΐ ρΓοβαβϋε είιε Μΐείιείε, εδδεηάο ηη δηο εοΓίΐραηο, 

δΐ Γοδδε ίηίηιΐεαίο 1’ΐιηρεΓαίοΓε ε ανεδδε άονηίο δηάίΓε ηη άοΙοΓΟδο εδίΐΐο ίη 

ραίΓΐα. 

? 

1. ΟυαΙεΗε οεηηο δυΙΙ’αΓβοιηεηίσ ΐη Ο. Μ ε γ ο 3 I ί, ΟΗ αηεά^οίί άΐ ηη εοίΐΐοε Βοΐο- 

βηεβε, ΐη ΒΖ IV, 1897, ρρ. 126 - 143 = Ορ. τηίηοπ I, Οΐΐί3 (Ιεΐ ναΙΐε3ηο 1937, ρρ. 483 - 487. 
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Είϋδθεηι Ιΐαΐίεί οΓ3ίίο Γβ§Ϊ3 ΐη Ιο3ηηβπι Οοπιηεηυηι 

ϊηιρεΓαίοΓοηι ΡθΓρΗ\το£εηϊΙιπη ο δ^ηα άε&εΐΐηί» Γβάβυηίειη. 

1. Πλάτωνι Σωκράτης πεποίηται, θειότατε αντοκράτορ. υπό τινα μεν 
πλάτανον περί τον 3Ιλισόν καθεζόμένος καί φιλοσόφων αττα δή καί φιλο¬ 

σοφεί μετά Φαιδρόν τον Μνρρινονσίον φοβούμενος δε τούς υπέρ κεφαλής 
αντοϋ τερετίζοντας τέττιγας και τα. μεσημβρινά μονσονργοϋντας, μή πως, 

έληλωθότας παρά τάς Μούσας, κατείποιεν αυτόν προς την πρεσβυτέραν των δ 
Μουσών Καλλιόπην, εϊ μή τι καί περί ποιητικής καί ρητορικής διαλέγοιτο — 

έστι γάρ ταντα τής Μονσης εκείνης (τά) οργιά —, ένθεν τοι καί εϊς τον περί 

τούτων λόγον ευαφόρμως έμβαλείν τον φιλόσοφον. 

δ 3Εγώ δέ τέττιγας μέν καί λήρους τινάς ονκ αν φοβηθησοίμην, μή μου 
κατερονσι προς την Καλλιόπην ά>ς των λόγων καταμελήσαντος' τούτο γάρ 10 

έστιν ώς άληθώς 'φοβηθήναι φόβον , ον μή έστι | φόβος, παίδων γάρ οι μύθοι 82ν 
τνγχάνονσι φόβητρα, πεφόβημαι δέ αυτήν, θεσπέσιε βασιλχν, — είμί γάρ 
ήδη γέροον — την των πραγμάτων αλήθειαν, μή με τον χορού διαγράψειε 
των λογάον καί φιλωσόφων, εϊ μή τονς σούς αγώνας καί πόνους διά στό¬ 

ματος έ χ ο ι μ ι. κατωλαγοορηκα γάρ άν οϋτω των λόγων, ώς άλ,ηθώς 15 

μεγίστην δόξαν αυτούς άφαιρούμένος, γίνονται γάρ οι αγώνες οί σοί, βασώεν, 

τοϊς λόγοις λαμπρότητες, άλλ3 ονκ αυτοί παρά των λόγων λαμπρύνονται, 
καί γάρ περί τοϊς λόγοις εμμαρμαίρει τι δόξης άγλ.αόν εϊδωλον, ανακλώμενον 
από των αγώνων επί τους λόγους, ώσπερ εν έσόπτροις αύτοϊς έμφαινομένης 

τής πράξεως. 20 

ο Πώς ούν ον διαβεβλησοίμην καί Μούσαις ολ.αις καί λόγοις αύτοϊς, βασι¬ 

λεύ, δόξης οντο) μεγίστης άποστερίσκων τούς λόγους προσγινομένης από τών 
έργων τών σών; εϊ σύ μέν τάς ηπείρους άμφω θαυμάτων έπλήρωσας, ήμεϊς 
δέ σιγώμεν, αλλά πιπτέτω φθόνος, απελ,ηλάσθω συκοφαντία, καί 6 ταντα 
πλόσας καί τρα>σας εξ αφανούς ήμίγννος όντως 'θιασώτης τής Κότνος\ ούτε 25 

τά πρότερον έσιγώμεν, άλλ.3 εϊπερ τις άλλος ήχήσαμεν διαπρύσιον καί τοϊς 

από τής γλώττης λόγοις καί τοϊς έκ μέλανος. 

(1 Καί νυν επί τοϊσδε τοϊς κατορθώμασιν απασαν καί γλώτταν έπήρε προς 
λόγους καί ακοήν προς άκρόασιν. ονκ εϊχον όπως έμαυτόν καθέξιο τών λόγων, 

2 δ. οί. ΡΙαί. Ρ1ι36(1γ. 229 Α 11 Μ&Γε. 4, 4! (έφοβήθησαν) 14 δ. Αγ. Ε>δ. 855 

(στόμα) 25 δγηεδ. ερ. 44 = 658, 39 Η. 28 καί νυν ^ κατορθώμασιν : ύε εχρεΟΐίΐοηε 
ΐη δ^ΓΪ&Γη ΒβίΙΐΙΓ 

Οοά.: Βοη. §γ. 2412(εΓ. V. Ριιηίοηΐ, δΙΡΟ IV [1896] 371 = 0Β γϊ δ ί 3. δ & ηι Β ε γ- 
§ ε γ, €3ί3ΐθ£Ϊ είε., I = Εΐρδΐαε 1965, 120) — Β. 

ΙηδεΓίρίΐο: τον αύτοϋ Ιταλικού λόγος βασιλικός εις τον αύτοκράτορα Ίωάν- 

νην τον Κομνηνόν καί Πορφυρογέννητου επί τοϊς κατά Συρίαν άγώσιν αντοϋ 2 ’ Ιλισόν 
δεπρδί : Είλισαόν Β (εί. Ραυδ. I 19, 5 εοάά.) 7 ΐηδεπιΐ 
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αλλά καθ3 έκάστην αγώνας φήμην οι τε πόδες εϊχον ευθύς τον όκρίβαντα 30 

καί οχλος συν έροει καί ή γλ.ώττα κατ ακράτους εποιεϊτο τάς πάντων μήνιγγας. 

ουδέ γάρ ονδ3 ήδυνάμην μένειν εφ3 έαντοϋ, άλλα περιεσάλπιζον άπαντα, περι- 

ήχονν περιεκρότουν, έβουλόμην μηκέτι μένειν, δπερ είμί νυν, άλλ’ είς φωνάς 
άναλυθήναι πολόλός ή καί είς γλόπτας μερίζεσθαι πλχίονας. καί μή κόλ,ακαζ 
ήγήσχΐ τούς λόγους, ώ βασΠεϋ' τοιαντα γάρ τά σά διηγήματα και, εϊπερ 35 

αυτός μετεβεβλήμην \ είς τοσαύτας γλόπτας όσα τά μόρια, εν ίσθι, ώς νπερη- 83 

γάμην άν τήν μεταβολήν, ϊνα διά πασών άνενφήμονν τά μεγαλεϊά σου. καί 
ταντα μέν ονκ αμάρτυρα ονδ3 αναπόδεικτα λόγεταΐ' άλλ3 'όιμέραι μεν έπι- 

λ.οιποι μάρτυρες σοφώτατοι — φησί Πίνδαρος —, έγό^ δέ καί τάς προειλνη- 

φυίας παρέχομαι καί δλ.ην εκκλησίαν αυτήν τούς σνκοφάντας άποταφρενονσαν. 10 

2. 3Επεί δέ δει καί βιβλάον άνελαττειν καί παρελθόντας εις μέσους ώς 
έξ οργάνων τινών τών γραμμάτων καταμονσονργήσαι τά σά, πάρειμι δήτα 
κιθάραν άρμοσάμενος λωγικήν, ή 'ψαλαήριόν3 τι 'δεκάχορδον , τάς ψυχικάς 
δυνάμεις άπάσας, δ καί 'φάλόειν 3 ό θειος Ααυϊδ παρακελ&ύεται 'τώ θεοί, 

καί αυτός κιθαρίσων καί καταμονσικεύσων τά σά Θαυμάσια, εάν άρα οίός 15 

τε ώ πάντα προσαρμόσαι τοϊς έμοϊς κρούμασι, σύ δέ, θεσπέσιε βασιλεύ, εϊ 
που τι ταϊς έμαϊς χορδαϊς έκμελές καί παράφωνον φαίνοιτο, άλλα μετατίθει 
τούς φθόγγους προς το όορενωπότερον, επί τούς νπατοειδεϊς από τών νητών 
μεταφέρων, τούς τε τρόπους είς τούς Δωρίονς μετάβαλόε καί μεταρρύθμιζέ 
μοι τούς ρυθμούς επί τό μεγαλωπρεπέστερον. πάντα γάρ ενταύθα νεανικά τε 50 

καί άνδρικώτατα, καί 3Αχιλλόως κιθάρας έπιδεόμενα καί ηρωικών τινων 
φθόγγοπ, οίς εκείνος 'τά κλέα τών άνδρών3 εν ώδαϊς διεξήρχετο. 'άγε τοίνυν, 

χέλω δϊά3—μοι λ.εγέσθο) γάρ επικαίροος τό τής Σαπφονς—φωνητικοπέρα 
τε γίνου καί ενφωνος καί πολ.νφωνος καί τά βασιλέως ούν αινεί καλό, και μη 
τις ενταύθα ρήτωρ άπαιτείτω με γένος καί επί τώ γένει τήν γέννησιν, καί 55 

οίς υμείς κατά τήν νμετέραν ρητορικήν διαπλέκετε τά εγκώμια, έτερον γάρ 
εγκωμίου είδος ο λόγος ενταύθα προβάλλχται καί άφ3 ετέρων άξόνιον νομο¬ 

θετούμενοι1. 

3. ^4ύτός μέν ούν, ώ βασιλχύ, έξιππάσω προς Κίλακας, διά [ τών Γεμπών 83ν 

30 τον όκρίβαντα : &<! δ. δορίήαε ριιΐρΐίιιηι αάΙικΙίίυΓ 38 δ. Ρϊη<3. ΟΙ. 1, 33 δ. (άμέ- 

ραι 0’ επίλοιποι) 43 δ. δερΙυ&§. ρ§. 91, 4 (εν δεκαχόρδφ ψαλτηρίφ), 143, 9 (έν φαλτηρίφ 
δεκαχόρδφ) 44 δερ1η3§. ρδ. 67, 34 (ψάλατε) 48 εΓ. Απδίίϋ. ΟυιηΙ. ιτιιΐδ. I 11 =ρ. 22, 

11 δδ. \νϊηη. - Ιη§Γ. 52 Ηοηι. II. IX 189 (κλέα άνδρών), 05. VIII 73 (κλέα άνδρών) 

52 δ. δαρρίι. (γ. 118 ΒΡ εχ Ηεπτιοδ. ΐά. II 4 = 334 Κ,ίώε Εηδί^ίΗ. 9, 41 (εοΓΓυρίε Ιγ&Οϊ- 

ΐαιη) 59 δ. έξιππάσω .—- όδεύσας: άε ίΙίηεΓε ϊη Οϊΐίοί^ηι εχρειίίΐίοηΐδ 3§ΐίυΓ; οΓ. Νίε. 

€1ιοη. 1 7 ΟΒ; Νίεερίι. Βαδίΐ. ΐη Ιοίΐη. Οοηιη. 337, 20 = ογ. 21 Κ,εβεΙ ΡΚΒ 

33 οϋπερ ΓογΙ. δΟΓΐδεικΙ. 36 μετεβε*λήμην Β 36 5. ύπερηγάμην δεπρδί : νπεοη- 

γώμην Β 53 όϊα δεΓΪρδΐ : δία Β 59 *εν Β 
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Παμψνλίας όδεύσας, οθεν Άλέξανδρος εκείνος κατά Περσίόος ήλασε πρό- 60 

τερον καί καΟάτιερ τις 'άετός υψιπετής3 επί τάς των ορών κορνφάς μετά 
ρ ο ί ζ ο ν π ο λλοϋ φερόμένος, τον Κιλίκιον Ταύρον περιεπόλευες, οϊά 
τινας νεβρούς καί πτώκας τους έκεϊσε βαρβάρους περιπαπταίνων, ένθα δη και 
τον βασιλίσκον Λέοντα κατελάμβανες — οϋτω γάρ εγώ καλώ την αυτόν 
βασιλείαν — δτι καί αυτός 'επί ασπίδα καί βασιλίσκον έπέβης3 αληθώς 'καϊ 65 

κατεπάτησας λέοντας καί3 τους σνναποστάτας άπαντας 'δράκοντας3. καί συ 
μέν ούτως, 'ή δέ φήμη ταϋτα διήγγελλε Γπτερών ταχυτέρως καί μετ εκείνην 
τά βασιλικά προσανεκήρνττε γράμματα, καί επί τούτοις άπαντα τά πάντα 
κατείχε όμοϋ, ενροια μέν τάς γλώττας, σύρροια δέ τά πλήθη, θαύματα τάς 
ψνχάς, βολαί τον άέρα. καί πάντες έξεχέομεν την ψυχήν επί σοί, καί οι άκου- 10 

οντες καί οΐ λέγοντες- ώσπερ γάρ τοϊς δπλοις κρατείς των βαρβάρων, οντω 

χειρονσαι τούς υπηκόους τοϊς θαύμασιν. 
0 Είτα, ώ, τί αν είπών σέ τις όρθιος προσείποι, 3Αρμένιε βάρβαρε; ό τον 
Διοσκόρον συνθιασώτης καί τον Σεβήρου συγχορευτής καί ο σοι τούτον τον 
κόμματος; συ κάθαρμα βασιλείας προφέρεις καί τοννομα; συ βασιλεύς; συ τό 75 

διάδημα; συ τό ■ πέδιλων; έπειτα πώς ούκ ένενόεις έπί σαυτόν έλκων τούς 
αντοκράτορας κεραυνούς; υπέρ τον 3Ιξίονα τό θράσος, την νβριν υπέρ τον 

Τάνταλον, Σαλμωνεύς άντικρυς άνθρωπος. 

ο 3Αλλά πριν ήκειν εις τούς τυράννους τούτους καί άποστάτας, παρόδους 
τινάς έμηχανώ τώ στρατεύματι. καί αντίκα έλαξεύετο μέν ορη καί τούτο δή 80 

τό προφητικόν «π ά ς β ο υ ν ό ς έξεταπεινοϋτο καί παν σ κ ο- 

λιό ν ε I ς τό ε ν θ έ ς μετετίθετο καί τά δνσπόρεντα 
εις ενπόρευτ α». ούκ έπεμπες δέ | αύτοϊς διά τών ορών τάς όλκάδας 84 

ουδέ τώ ροθίω τήν Ιππον έπήγες, πλέειν μέν εθέλων τον 3Άθω καθιππεύειν 
τον Ελλήσποντον, ώσπερ ούκ είδους τάς οδούς, τά Περσικά ταϋτα κατά 85 

τών στοιχείων καινοτομήματα. αλλά γάρ άγγελος ών θεόν και παρ εκείνου 

61 Ηοηι. II. XII 201 61 5. Ηοηι. 06. IX 315 (πολλή δέ ροίζορ) 64 δ. Λέοντα : 
1.60 Αιτηεηίυδ, ςιιί, ροδίςυ&ηι ηΐ3χΐηΐ3ηι ΟΙΐείαε ραΠεηι οεευρανεΓαί, ιΐδςυε &6 δείειιείαιη 
εί Ιδ3ϋΠ3Γη Γίηεδ δαοδ εχίεη6ΐ(. ΟΓ. Οηη. I 7, ρ. 16 ΟΒ Νίε. Οιοη. I 7, ρ. 29 ΟΒ 
Νίεερίι. Βαδϊΐ. είΐ. 337, 27 Κε§ε1 65 δ. δερΐυδβ. ρδ. 90, 13 (έπ ασπίδα... έπιβή- 

ση... καταπατήσεις λέοντας... δράκοντα) 67 ΑοΗΠΙ. Τ&ί. VI 10, 4 δ. Οαδεί. (τα¬ 

χύτερα) 74 Δ ιοσκόρον... Σεβήρου : 6υο 6οεΐπηαε ίΐΐΐϋδ 3δδεεί3ίθΓ6δ, ςυβε ίη υη&ηι 
Οντΐδίο η3ίυΓ3Γπ 6ΐνΐη3ηι ΐηεδδε εοηίεηΟϊί 77 ’ϊξίονα : εί. Αεδοΐι. Ιγ. 314. Μείίε ηεεηοη 
Ρϊη6. 2, 21 δδ. 78 Τάνταλον : εί. Ηοηι. 06. XI 582 ηεεηοη Ρΐη6. ΟΙ. 1, 56 δδ. 

Σαλμωνεύς : εί. Ηοηι. 06. XI 236 ηεεηοη Ρίη6. Ρ?ΐΗ. 4: 143 81 δδ. δερίϋ3§. Ιδ. 40, 4 

παν δρος καί βοννός ταπεινωθήσεται καί έσται πάντα τα σκολιά εις ευθείαν 84 δ. εί. 

ΗεΓθ6. VII 22 δ. 33 δδ. 

63 νεβρούς δεηρδΐ : νευρούς Β τούς δεΓίρδΐ : υνς Β 73 ώ τί Β : &η 6 τι δεπβεη6.? 

άρμένιε Β 83 επεμπ*ς Β 
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πεμπόμένος, κατεσκεύαζες τήν κατα τών πολέμιων οδον έμπροσθεν τον στρα- 

τεύματοζ' καί τούτο πρώτον μανθάνονσιν, όις άρα μάτην θαρσοϋσι ταϊς ακριο- 

ρείαις' πορθείς γάρ καί αντάς δλα Τέμπη λαξεύων και καταβιβαζθ)ν εις πε¬ 

διάδας τά τών ορών αναστήματα, ώ καί βάρβαρους και όρη μετακινών! ώ 90 

κρείττονα δείξας τήν δεξιάν καί τής τών όρδίν ασφαλείας! ίδρυται μεν γαρ 
εκείνα καί πεπαγίωται, τό δέ σόν βούλημα καί τούτων γέγονε βιαιότερον 
καί ταντόν δύναται Θεός τε τινάσσων τήν γην εν σεισμώ και βασιλεύς μηχα- 

ναΐς αυτήν μεθιστών. 3Αρχιμήδης δέ ?>ήρος δια τον Καρυστιωνά το πολύσπα¬ 

στον δργανον υπέρογκους λόγους φθεγγόμενος’ « πα βώ και κινώ ταν γάν,» 95 

4. Οϊον ήμϊν, ώ πορφύρα, τον 3Ολνμπιονίκην τούτον έξεθρεψαζ ! πυ- 

κτεύεις γάρ, βασιλεύ, ώσπερ έν σταδίω έν μέση τή οικουμένη και παιεις αμφιδε- 

ξίως τούς έξ έκατέρων ηπείρων βαρβάρους διπα?πφ χειρι, και σκοτον και 
δίνης πληριών. έπ3 άμφότερα συν ωθείς τούς ορίζοντας και μοι δοκεϊς τή επι- 

δορατίδι κύκλοο τών περάτων έφάπτεσθαι καί τό κράτος ανενρυνειν έπι το- 100 

σοϋτον, εις δσον κατά μήκος καί πλάτος ή οικήσιμος εγνωσται. το γαρ έπε- 

κεινα 'Γαδείρων ον περατόν3, ώς, εΐγε τό βάθος και τ αυτής τής χο)ρας εθαρ- 

ρεις, καί τουτοις άν έδειξαζ τον τού δόρατος σίδηρον ψξαστραπτοντα ον 
γάρ οϊδας καθεύδειν ουδέ προς τούς καιρούς είροονεύεσθαι—,'έπει μαθές 101 

εμμεναι έσθλός3. πόθεν εφυς, ώ βασιλεύ; 'τις | πόθ&ν ής ανδρών; ως άκαμας 84ν 

γάρ τις μοι φαίνη καί άεικίνητος καί τήν φύσιν αιθέριος και σε ό δημιονρ- 

γήσας θεός εγρηγορότητος στήλην εστησεν έμψυχον. 

0 Ον γάρ έχω τί λέγειν έτερον, άλλ3 έπειδάν άφήσω τώ πελάγει τών σών 
αρετών πολλον θάμβους νποπλησθείς, τήν γνώμην συγχέομαι καί 
προς τοιούτονς εξ ανάγκης καταίρω λιμέναζ' αποπειρώμενος δε και τής εμής 110 

ενταύθα έν λόγοις δννάμεως, τήν τών περί τούς άριθμητικους μαθηματικών 
ευρίσκω άντιπεπόνθησιν. τά σά μέν αεί έπί το μεϊζον προκοπτοντα και άλλο 
έπ άλλω πληθυνόμενον τρόπαιον ώσπερ τοϊς χρόνοις συνεπαυξανοντα' τό δ ήμε- 

τέρον θαυμαστόν, εϊπερ θαυμαστόν τό παράδοξον, παραμέτρου μένος γαρ ο 
λόγος τοϊς σοϊς, έπί τονλαττον προχωρεί καί ον παύεται τής τοιαντης κατα- 115 

τομής, πριν ήκειν εις πλεϊστον τό άντικείμενον ώστε — πώς εξισωθησεται τα 
έλάχιστα τοϊς μεγίστοις; τούτο γάρ ονδ3 οι γεωμέτραι διδοασιν άλλ ον 
τί γε καί σιγώμεν παντάπασιν, εί μή τό παν ήχήσαι δυναμεθα, αλλα βοώ μεν, 

ώ βασιλεύ, βοώμεν δσον ή φύσις χωρεϊ καί ?ή τέχνη τών λόγων διδωσι' 
'ναι νή τήν έπί σοι καύχησιν, ήν έχω έν Χριστώ 3Ιησού! . οι γαρ συκοφανται 120 

τά πάντα ψευδείς καί τό λαμπρόν τής αλήθειας εστιν όπου καταρρυπαινονσιν. 

94 δ. εί. ΡΙοί. Μ3γο. 14, 12. ςιη6 ί3ΐηεη νετβα τον Καρυστίωνα νείΐηί, ηοη Ιΐ^αεί 
95 Ειιγ. Ηεε. 1056 εί 1080 102 Ρΐη6. Νειη. 4, 69 104 δ. Ηοηι. II. VI 444 (μάθον) 

105 Ηοηι. II. XXI 150 (είς άνδρών) 106 δ. ΡΙαί. δορίι. 265ε (θεόν δημιουργοϋντος) 

109 Ηετο6. VII 142 (σννεχέοντο αΐ γνώμαι) 119 Απδί. ιΊιεί. I 1354α (τάς τέχνας) 

120 Ραιιί. 1 Οογ. 15, 31 (νή τήν ύμετέραν καύχησιν) 
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5. Εντεύθεν έπί τους Κωρνκαίους Τυφώνας χωρεϊς, ους, καί κατακε- 

υαυνώσας τοϊς σοϊς βέλ-εσι, βασιλεύ, και λίθοις καταχώσας, ήφάνισας- καί 

τις άοα τους εκεί σου αγώνας έκόιηγήσεται; ποια Μούσα, τις "Ομηρος; τις 

τους άνά τον Λάμον ουλαμούς; τις τά κατά την ’Άσκοραν εϋσκοπά σου τοξευ- 125 

ματα ή την έκεϊθεν αιχμαλωσίαν καί τά πρώτα τής Κιλικίας λάφυρα καί 

πρωτόλεια; 

Εντεύθεν επί τον Κνδνον μεταχωρεϊς | καθάπερ τις λαϊλαφ εξαίσια 85 

πάντα κλονών τε καί ξννταράττων καί τρόπον νηών τους βαρβάρους ές μέσον 

έλαννών τό των συμφορών πέλαγος- ώστε τις ον Θαυμάσεται τούς έκεϊσε 130 

τελεσθέντ ας άέθλονς, δι ών τάς άνέκαθε πόλεις * Ρωμαίων, πάλαι προηρπα- 

γμάνας, έπανασώζεις; καί οΐά τις θεός από τίνος αιχμαλωσίας πολυχρονίου 

πάρει ταντας άναρρυόμένος, ευθύς ούν οι αλαζόνες εκείνοι τειχήρεις έγένοντο 

καί άπέκλ,ειόν σοι την είσοδον άλόλά σύ τοϊς σοϊς στρατιώταις, έόσπερ τινά 

φ ώ ν ο ν Έννάλιον έμβοήσας την τής πόλεως πόρθησιν, 'μένος καί θάρσος 135 

τοντοις έμβέβληκας, ειπεν αν τις,3Αθήνα Διομήδει ή Μακεδόσιν εν Μαρακάνδοις 

5Αλέξανδρος. καί αντίκα σχεδόν τοι τοϊς όδοϋσιν εκείνοι τά τείχη κατέτρα- 

γον, καί τά εφεξής —"Ομηρος τραγωδών σνμπληρούτω μοί' άνδρας μέν 

κτείνονσι, πόλιν δέ τε *πυρ άμαθύνει καί όσα εκείνος ταϊς πορθονμέναις πό- 

λεσιν έπεισάγει δεινά, εί δέ καί τραγωδία πλέκεται οϊκτω καί θ αν μάτι, ιός 140 

φασιν οι τεχνϊται των λόγυον, οίκτος μέν ενταύθα τοϊς βαρβάροις ή συμφορά, 

θαύμα δέ ο τον αντοκράτορος οίκτος σπενδομένον 'τοϊς άκαταλλάκτοις φιλαν- 

θρωπότ ατον. 

ο Τελευταία τοντοις ή άκρόπολις άγκυρα, άλ/Λ καί ταυτής καί άκοντές 

άπορρήγνννται, καθάπερ τίνος καταιγίδος τοντοις επεισπεσόντος έξ άπροσδο- 145 

κήτου τον έκ σου φνντος βασιλέως ημών καί την τειχόμαχον μηχανήν, φο¬ 

βερόν δλεθρον, αντοϊς έπιστήσαντος. ώς δεινόν τινα πολιορκητήν, ώ βασι¬ 

λεύ, τοϊς βαρβάροις άρα ’καταλαμπάνεις3 ! ουδέ γάρ ίπποκένταυρός τις άλαζών 

τούτον έθρέψατο τω αντίο άμα Ιππαζόμενόν τε καί διδασκόμενοι», άλόλά παϊς 149 

παρά πατρός φύσει τά τής άρετής έκπεπαίδευτο. άλλ3 ώ ανίκητοι καί \ άήτ- 85ν 

122 τούς Κωρνκαίους : 0ε ΟοΓγεο 2§ΐίϋΓ, ΟΠϊοίαβ ρπ'ηιαε υτβε. οΓ. ΒΕ XI 1452 
125 τον Λ άμον : ΓΙαιηεη 5θΠ., ίίε ςυο δίερΟ. Βγζ. 409, 12 35. 125 ’Άσκοραν : ιιγΟογπ ηοη 
ίηνεηί 130 3. τούς έκεϊσε τελεσθέντ ας : 0 ε Τ&Γδί οβδίάίοηε α§ίΐ0Γ. ΟΓ. Νίεερίι. Β^δϊί. 
οϊί. 340, 4 Βε§ε1 135 φώνον :Καρ3χ (1ε Ματίβ (Ιίεΐιιΐϊΐ αρ. Ευρ. Γγ. 298 Κοείε εχ δοΐι. 
Αγ. αν. 42 135 Ηοηι. II. V 2 Οά. I 321 136 εΓ. Ηοιώ. II. V 122 55. 136 5. εΓ. Απϊβη. 

3Π&0. Α1. IV 5, 3 =ρ. 181, 14 55. Β. 139 Ηοηι. 11. IX 593 140 εΓ. Απδί. ροεί. 5, 

1449 0 142 ΟίοΟ. 8ϊε. XII 20, 3 νο§. - ΡϊδεΗ. (άκατάλλακτον) 146 βασιλέως : <3ε Αίε- 

χϊο Οοιηηεηα Γοιίαδδε α§ΐΙαΓ. ΟΓ. Ιδηιεη 3.(1 Οΐηη. I 7, ιιβί Ιδααοαδ ηοηιϊηαίαΓ 148 8ε- 

ρΙυα§. §εη. 39, 16 

136 Μαρακάνδοις δεπρδΐ : μαρακάόαις Β 142 φιλανθρωπατατ(ον) Β. 3ηφιλ,ανθρω- 

πότατ(ος)Ί 

II ρ3ηε§ίπεο (ϋ ΜίεΗεΙε ί(2]ιεο ρεΓ Οίονβηηί Οοηιηεηο 157 

τητοιί 'πρός όνο — φασίν— ούδ3 * Ηρακλής*. εί δέ προς ένα τον αντ οκράτορα 
ούκ άντέσχεν ουδέ ξνμπασα ή 3Ασία, τί τάχα δράσαιεν, Ήρακλ.έονς προσλα- 

βόντος καί τον 3Ιόλ<.εων; τίνες νδραι πολλάς έκφνονσαι κεφα/.άς υμάς νπο- 

στήσονται; σύ μέν γάρ, ώ αντοκράτορ, αυτός άποκόψεις, σύ δ3, ώ βασιλεύ, 

αυτός έπικανσεις καί όντως ολ.ον τό θηρίον καταγωνίσεσθε. μη καλ.είσθω 155 

Ταρσός ή Ταρσός έξ οπλής Πηγάσον τινός έκεϊσε πτερορρνήσαντος, μηδ' 
άπό Ταρσού τον Πέρα έως παιδός αυτού που διολασθήσαντος, μηδέ Κίλικες 
από Κίλικος! άφ3 υμών δότε τάς προσηγορίας τοϊς τόποις, ώ βασιλείς- μείζονα 

γάρ παρ3 υμών ή παρ3 εκείνων έντανθα τά θαύματα. 

6. Καί σύ μέν οντω Κίλικας έθάμβεις Κέλτους έφόβεις, Ταρσόν έχει- 100 

ρον 3Αδάνης έπέβαινες, τάς Μόψου πόλεις δπλοις έλΛμβανες. ήμεϊς δέ τοντοις 
έπεκροτοΰμεν, ούκ έσιγώμεν, ού — μά τάς έπί Κύδνω σου παρατάξεις καί 
τάς έπί Σάρω των βαρβάρων αλώσεις —, άλλ,ά μεγάλω καί άνεωγότι τω στό- 

ματι έτραγωδονμεν καί διεξήειμεν, ας έπαφήκας τοϊς έκεϊσε Κελτοϊς συμ¬ 

φοράς. εντεύθεν μετέβαινες άπό Κιλικίαν πόλεων εις έτέρας Κίλικας πόλεις, 105 

άπό Κελτών βαρβάρων έπ 3Αρμενίους βαρβάρους, Ταρσόθεν έπ 3Ανά- 

ζαρβαν, άπό πεδιάδων ΐππηλΑτων έπί πρώνας ορών ον&έ πόδι πορενσίμονς. 

0 Τις τοσοντόν έστι μεγαλόφωνος, ώς έξισονν δννηθήναι τω μεγέθει των 
έργων τούς λόγους; βαβαί, οίον όρώ, βασιλεύ, τοϊς σοϊς τό έν τοϊς λόγοις 
ατύχημα! τ άλλα γάρ ών θεϊός τις καί αήττητος άθλητής, κήρνκος άμοιρεϊς. 170 

καί εϊ μέν 3Αχιλεύς τις ήν καί3Αλέξανδρος Δύσπαρις καί άρ\παζόμενον 'έθε- 8<$ 

λΑστειον γύναίον ή. νησιώτης τις Όδνσσενς, ' Ομήρους άν ήμϊν ή τύχη δεκα- 

γλωσσονς καί πολωστόμους άν έφυσε, καί Καλ.λιόπας Μούσας δλ,ας προσανε- 

πλάσατο τά μικρότατα έξογκούσας εις μέγεθος' νυν δέ, μεγάλων έργων γεγε- 

νημενών καί οίον ό παραρρεύσας σόμπας χρόνος οϋπω πρότερον ήνεγκεν, 175 

αντί ρητόρων καί ποιητών πεττευτάς τινας ευφυείς καί ' ίαμβειοφάγονς3 με- 

μηνότας άντιπαρήνεγκεν, 'άνδράρια δύστηνα καί ατάσθαλα καί οία ούκ άν 
τις ουδέ προσειπεϊν βονλοιτο. οΐς δέ καί ό λόγος μικρόν έπέλαμψεν, άλιλά καί 
τούτους ούκ άνήκεν ή δαίμων έξαμανροϋσα και συσκιάζονσα συμφοραϊς. 

151 Οίοβειιΐαη. VII 2 = ΟΡΟ 1287, 6 153 5. εΓ. Ρδ. - ΑροΙΙοΟ. 0ΐ01. II 5, 2 ηεοηοη 
ΝϊεερΗ. Βαδίΐ. ΐη ιηαβη. Οοηιεδί. 11 (0ε Ιοαηηε ίιηρ. ςιαο(]ΐιε) = 197 55. θ3Γζγ» (Κ.8ΒΝ 
XVI [1969]) 155 55. οΓ. Κ.Ε VIII 2414 8ΐερ0. Βγζ., ρ. 605, 1 55. 161 9Αδάνης : Οϊ1ΐοΐ3ε 
ιΐΓβ$. ΟΓ. Αρρίηη. XII 96 \νΐιίΐβ; Οαδδ. Ρίο. ΧΕνίί 31 Βοίδδ. τάς Μόψου πόλεις \ ιΐΓβδ 

ΐη ΟΠίείηε ρΐ3ΐΐ2 δΐΐ3, ςριαε ΟοΟίε Μΐδίδ ηαηευραίυΓ 163 Σάρω : Πιιιηεη, ςυοΟ Α03Π2 

3ΐ1ιιίί 171 εΓ. Ηοηι. II. III 39 171 5. ΗεΙϊοΟ. VII10 = ρ. 221,40 Οοΐοηηα 176 ΟειηοδΟι. 
18, 139 (ΤΙιεοΟοιτιιτι αΐ νΐ<1ε(υΓ ΡΓΟ^ΓΟΓηαηι (3η§ΐΐ είιΐδςυε δεείΕηι) 177 Αγ. ΛεΟ. 517 

166 Άνάζαρβαν δεπρδί : άνόβαοζαν Β 168 έξισονν δεπρδί: έξ ίσοϋν Β 171 Άχιλ.- 

λενς δεΓΪΟεΓε ιιοΐϋϊί 
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7. 'Αλλ* έγό) μέν, ώσπερ προς την νυν κατασχοϋσαν φοράν γολούμένος, 180 

τον λόγον παρεξενήνεγμαι. ανθις ούν εις τάς έξ αρχής έπάνειμι διηγήσεις. 

Γένος μέν ίσχνρότατον 3 Αρσακίδαι, παντός μάλλον και εντολμότατον έκ- 

σπονδον έθνος, στρατός Άρήιος, Πέρσαις και 'ΡωμαΙοις πολλάκις αντικατέ¬ 

στη, Πομπήιον εγγύς είς τον έσχατον κατέστησε κίνδυνον, άλλ* ονκ ήσχννοντο 

μετά πάντων ήττώμενοι τω σω δόρατι. άπεγνωκότες γάρ πάντων και τάς 18ο 

ελπίδας ήδη καταβαλόντες, εις πυρ άπέβλεψαν και τάς σάς μηχανάς αύτο- 

σχεδίοις βάλλουσι κεραυνοϊς, άντί λίθων τοίς πυρσόϊς όποχρώμενοΐ’ άλλ' 

έλάνθανον άρα παντάρβη λίθω πυράν έπεισφέροντες. σβεννύεις γάρ αυτίκα 

τούτων τάς έμπυρίονς βολάς, ονχ νδασιν άλλ’ έπινοήμασιν, άντιτάξας * τείχος 

πλίνθινον ταίς τούτων πνρεκβόλοις έξακοντίσεσιν, ινα σοι δουλενση και 190 

βαρβαρικόν πυρ τάς πλίνθους άναξηραϊνον, έως αν καθέλης πέτρας Γαβαωνί- 

τιδας. καθάπερ καί άλλω τινϊ των προ σου στρατηγών τό ουράνιον πνρ, [ 

υ ήλιος κατά τον παλαιόν Γαβαό) στηριζόμενος. ώς δ' ήν άπρακτα λοιπόν 86ν 

αντοϊς τά των πνρσευμάτων, θυμούνται καθ' εαυτών καί χρώνται κατά τής 

πόλεως τω σύμμαχο) πνρί καί όνειδίζουσιν αύτω την ασθένειαν «ώ στοιχεϊον 195 

άπρακτότατον — λέγοντες — καί μόνο) βασιλεϊ 'Ρωμαίων ψυχρόν φαινό- 

μενον! επειδή τούτο) καί σύ μετά πάντων νενίκησαι, φέρε γονν, εν αντοϊς 

ήμϊν την δύναμιν γνώρισον καί των οικημάτων έπιλαμβάνου, ιν είδη βασι¬ 

λεύς, ώς καί τω ήμετέρω πνρί σνμμεμάχηται». είπόντες, έπαφήκαν αυτό τή 

πόλει, πάσαν δέ ταύτην ευθύς χαλκός τε καί πΰρ πανταχόθεν κατήστραπτε. 200 

Σου ταντα τά θαύματα, βασιλεύ, περιτρέποντος τοϊς Χαλδαίοις κατά 

Χαλδαίων τάς έκπνρώσεις- αυτοί δέ άπό τής πόλεως επί την άκρόπολιν 

ταχύ μεταβαίνουσιν, οι αυτοί πολιορκηταί καί φνγάδες 6μου γιγνόμενοι, άλΧ 

εξάγεις κάντενθεν αυτούς καί δεύτερον άλίσκεις τούς μηδέ μετά πνρός καθάπαξ 

κρατήσαντας. οϊα δέ καί επί τούτοις έβόο)ν αυτός, βασιλεύ* «ον Πομπήιος 205 

ταντα, δούλοι 'Ρονπενίον βάρβαροι, ονδ' οί παρ' έκάτερα Κελτός τε καί 

Ισμαήλ, αλλά Κομνηνός αντοκράτωρ τής βασιλικής πορφύρας τό θανμασιώ- 

τατον άγαλμα». 

Σύ δέ δη 'πή φεύγεις, μετά νώτα βαλών , άποστάτα καί τύραννε καί 

ψευδώνυμε βασιλεύ; ώς εν γε ποιείς! έν γάρ τοϊς άλλοις άπασι παρακούων 210 

των τον ευαγγελίου ρημάτων καί φρονών ασεβέστατα, έν τούτοις μόνον φρονείς 

εύαγγελικώτατα διωκόμενος, έξ έτέρας πόλεως καί φεύγων είς την έτέραν. 

182 δδ. γένος ^ Αρσακίδαι : άε Αη&ζ&Γ&ί οβδίάΐοηε 3§ίίυΓ, Οίΐϊοΐββ Απτ»εηΐ&ε 
03ρΐίίδ, αυ&ε τηεηδε Ιιιΐίο α. 1137 ΟεΜΙαία εδί. Οί. Νΐο. ΟΙιοη. I 6 Οΐηη. 17; Νϊοερίι. ΒδδΠ. 

ςίΐ. 343, 27 Κεβεί 189 δ. Χεη. &π. ΙΠ 4, 11 191 δδ. 8ερ1η&8· Ιοδ. 10, 12 205 δ. εί. Ειιγ. 
Απ<1γ. 168 206 5. οί. δερ1ιια§. ϊογ. 41, 1 δδ. 209 Ηοιη. II. VIII 94 212 οί. δβρίυ&β. 

2 Μαοο. 5, 8 

182 Άρσακίδαι δοπρδί: άσαρκίδαι Β 199 &ηίβ είπόντες ΐονί. ταϋτα ΐαδΟΓεηίΙ. 

11 ρ&ηε§ϊποο ά\ ΜϊοΗεΙβ Ιΐ&ΐίοο ρεΓ Οΐονβηηί Οοηιηεηο 159 

άλλ' ον δια\φεύξη τό τάχος τον αντοκράτορος· είς όρων κορυφάς άναβήση; 87 

τί φής; καταλήψεταί σε καί πτερνσσόμενον. πόλεις απαιτεί τάς ήρπαγμένας 

επί τοσοντον χρόνον υμάς πάλαι 'Ρωμαίοις φόρους διδούσας. μή πάντη θαρ- 215 

ρεϊτε ταίς δυσχωρίαις' καί τά δύσβατα ίππήλατα τούτω γίνεται, αυτός μέν ούν 

έν τούτο μόνον κερδαίνεις, τό μή παραυτίκα έαλωκέναι, τά δέ σοι φίλτατα 

προαλίσκεται καί προ τον θηοαθήναι τεθήρασαι τοϊς σπλάγχνοις τοϊς σοϊς 

λαφνραγωγούμενος. οϊει σοι τι τά των κηρύκων τον Χρίστον των σωμάτων 

ποέώολβα λείψανα πολιορκουμένω σννεπαρήξειν; άπαγε τής ελπίδας ταύτης! 220 

ήμϊν ήσαν αι ψνχαί τούτων σύμμαχοι, ονκονν ήμέτερα γέγονε καί τά σώματα4 

αυτά δέ καί χάριν οφείλει τω αύτοκράτορι μείζονα, οτι έξ ασεβών, καθάπερ 

ή κιβωτός, ήλενθέρωται. εϊτα, μετά τοσούτων, νποκλίνεις καί σύ τον αυχένα 

καί μαλάττη τον σκληρότατον τράχηλον καί γνωρίζεις ώς πυρ, δν ώς φώς 

ονκ έγνώρισας. 225 

8. 'Ημεϊς δ3 ό δήμος ήδομεν επί τούτοις άσματα νικητήρια, τύμπανον 

μεταχειριζόμενοι την εαυτών γλώτταν έκαστος καί την Μαρίαν Μωσέως 

μιμούμενος έμέλπομεν έμμελέστατα καί σοι καί Θεω, τω αύτοκράτορι καί 

τω παντοκράτορι. ον γάρ κατά θάλασσαν, άλλα κατά γην τά τερατουργή¬ 

ματα — ό) τον μεγάλου θαύματα — καί νυν διά σου σώζεται Ισραήλ, άπόλ- 2.10 

λυται Φαραώ, πίπτει καί 'αναβάτης καί Ιππος ονκ Γείς θάλασσαν3, άλλ’ 

είς δρη καί ερημιάν καί βάραθρα, έξεπλάγη μέν κατά την Κοίλην Συρίαν 

τάς έν κύκλω πορθήσεις των πόλεοηκ όσα παρά τάς δχθας Γνφράτον καί 

Τίγρητός, δσα τοϊς ’Άραψιν έδρασας θαύματα! 284 

Τις ενστομος \ Λυσίας ταϋτα; τις ηχήσει Δημοσθένους ηχώ; τις 'Ηροδό- 87ν 

τον γλνκύτης; ποια δέ 3 Ισοκράτονς σειρήν; υπέρ την Ά.μφίονος κιθάραν, 

υπέρ την Πινδαρικήν λύραν, υπέρ την Θονκνδίδον σεμνότητα, σεσίγηται μέν 

τά Μακεδόνων, λήρος οι έν Μαραθώνι πεσόντες οί έν Πλαταιέσι παραταξά- 

μενοΐ' τά των 3Αχαιών διερρύηκε, μόνα βοάται τά σά καί διά πάντων προφέ- 

ρεται. εϊπω τι καί τών έμών; πάσα μέν γλώσσα καί στόμα παν έπί σοι κεκί- 240 

νηται, βασιλεύ, άλλ3 έγό) τών άλλθ)ν θερμότερος- καί συ μέν κατέσνρας τάς 

πόλεις Συρίας, έγό) δέ τάς άκοάς τών ακροατών υπέρ τών είς ταύτας αγώνων 

καί ώσπερ αυτούς δημοσιεύων είς τούς έμούς άνήγον όκρίβαντας καί τον 

ρεύματος τό σφοδρόν έκεϊθεν αισθάνομαι ή έκ Μινουκιανον τε καί Νικαγόρον. 

Τάς μέν ούν πόλεις αυτών όξέως έπόρθεις ώσπερ τις σκηπτός έμπίπτων 245 

καί άνατρέπων άπαν τό άνθιστάμενον καί πληρών θαυμάτων Σνρονς δλονς 

219 πολνολβα λείψανα: ΟΗηδϋϊ (Ιΐδα'ρυΐοπιηι δοίΐ. 227 οί. δερΐυ&§. εχ. 15, 20 δδ. 

231 δ. δερίΐΐ3£. εχ. 15,21 (ίππον καί αναβάτην... είς θάλασσαν) 233 $. Ενφράτου 

και Τίγρητος : οί. είί&Γπ Μϊοΐιεί. 11&1. 1η Μαηαεί. ίηιρ. 15 =Αηη. Ρ&ο. ΡεΙί. Μηοο- 

γ&{& 111 (1970) εΐ ΝϊεερΗ. Β&δϊΙ. οΐΡ 357, 6 Κ.β£€ΐ 237 δ. οί. Ηειχχΐ. VI 117 238 δ. Ηεπκΐ. 
IX 25 δδ. 244 Μινουκιανον καί Νικαγόρον οί. Ιεχ. δαΟ. III 398 δ.ν. Μινουκιανός 



160 Ργ3Π03 Ρυβεο 

και Κίλικας. ένθα γάρ δή πάλαι Δαρεϊον 3Αλέξανδρος ετροπωσατο και τώ 

τόπω δέδωκε τοννομα, ενταύθα αν την Άαίαν ολην άπεωααζ, αντιπεριατησαζ 

τάς πρώην τνχας. και γάρ τά Περαών ές τά Μακεδόνων μετέρρευσεν, εΐτ 

αύθις εκ τούτων είς Πέραας άντψετέρρενσεν ώσπερ έν παλίρροια- νυν δέ σν 250 

την ευδοξίαν έκεϊθεν πάλιν άντιμεθείλκυσας, έκεϊσε τρόπαια στήσας, ον 

πρώτον Πέρσαι δουλείας έγεύσαντο. αν πόλεις ήμίν παμφόρους και πολυ¬ 

έδρους έπανεοώαω’ άλλαι μεν γάρ άλλο τι φέρονσι, ταϊς όέ καρπός έστι κά¬ 

λαμος, ούχ οίος ό Ινδικός είς όργνιάς μετρονμενος την περίμετρον ονδ' οϊος 254 

ο' παρ ημϊν έλαφ(ρό)τατος, \ σίμβλον δέ αντορρύτον μέλιτος και κηρών 88 

τρόπον τινά' καί οιον σύριγγες αυτοφυείς ό κάλαμος ούτος αδιάτρητος γί¬ 

νεται. 
<1 Τις μέν ούν Μωσής εκείνος, τις δέ 3Ιησούς τον Νανή είς γην άγοντες 

τον λαόν πηγ άς άπο β λ υστάνονσαν του γάλακτος καί τον μέλι¬ 

τος; μέλι έκ πέτρας έκεϊ κάντανθα γλυκύτατος χυμός έκ καλάμων παράδοξό- 2Γ>0 

τατος λείβεταΐ’ καί 'μάννα μέν ονρανόθεν εκεί, ενταύθα δέ γηθεν από καλά¬ 

μων άπραγμάτευτον άναδίδοταΐ' άμφω γάρ είς θαύμα κινεί, τους πρωτιάς 

θεασαμένονς Εβραίους τε τό μάννα καί 'Ρωμαίους ούτος ό κάλαμος, νυν 

γάρ καί ούπω πρότερον, οΐμαι, 'Ρωμαίοι κάλαμον έθεάσαντο πηγας έχοντα 

μέλιτος, καί τον αυτόν έν μέν "Ελλησιν είς Πανός δργανον μουσουργούμενον, 265 

έν δέ Σύροις μελιττονργούμενον. καί σν μέν τοιαντα ήμίν λαφυραγωγείς, 

τη γλνκύτητι τής επαγγελίας την γην αίνιττόμένος. 

9. ΕΊτα δεικννζ τοίς βαρβάροις καί τον σκύμνον, ό λέων ό βλοσυρότατος 

οϊονς έχει τους όνυχας, πέμπεις αυτόν εφ3 έτέρας πόλεις καί ονκ εις αναβο- 

λόις ευθύ τά τής πολιορκίας έχώρησεν, αλλά ταχέως αντίκα μάλα σκνλενει 270 

καί προνομεύει όξέως, τάς απορρήτους όμφάς καί έαντω τελουμένας έπιδει- 

κνύμενος. / 
Β Καί νυν νπόθεσις λόγων ήμίν ή πόλις αί Γάστουναι καί ό πορθήσας ταύτας 

γενναιότατος βασιλεύς, τό άλέξημα τής των * Ρωμαίων ηγεμονίας, το τής 

σής φύσεως ' άποβλάστημα τό τής πορφύρας άνθος, τό τής σής παλαιστρας 27ο 

247 5. ένθα ~ Αλέξανδρος : (3ε ΑΙεχαιχίΓεΙίαε (Λδίϋίοηε 3βίΐυΓ, <3ε ςαα εΓ. Νΐεερίι. Β&- 

5)1 εΐί 346 10 Κεββΐ 254 55. εί. ΟίοδεοΓ. ηιεΟ. V 92 = ρ. 64, 8 5$. ν/εΐίπι. αίςυβ 
ΗεΓοά III 38 258 εί. δερ[υ3§. εχ. 33, 11 259 ΡγοοοΡ. *ε<3. I 11, Π Η3«ΐ7 αί πηγαί 

τό ϋδωρ άποβλνστάνονσαι 260 εί. δερΙυ38. εχ. 33, 3 261 εί. 5ερία38. εχ. 16, 14 Μ. 

268 Ρδ. - Ηεδ. δουί. 175 υπό βλοσυροΐσι λέουσιν ΑροδΙ. VII 57 — ΟΡΟ 409, 1 273 Γα· 

στουναι : εί. Οιιίΐ. Ύγν. V 19 = Κεε. Ιιΐδί. ΟΓΟίδ., Ηΐδϋ. Οεε. I 689 (3. 1142) 275 ΡΙ&ί. 

εοην. 208 Β 

255 ελαφρότατος Β 266 μελιττονργού μενον Β£ΐ μελιτονργούμενον Β1 271 έαυ- 

τ(ώ) άώ έαντ(ον) 1ε§εη<1. ϊηεεΓί. 
4 - 8 - 1970 
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άκριβέστατον παίδευμα. τι προς τούτο τό πάθος ή κατά Χαιρώνειαν Φιλίππου 

καί τον παιδός Αλεξάνδρου τοΐν βασιλέοιν παράταξις, δι ήν ή μέν 'Ελλάς 

Μακεδόσιν έκτεταπείνωτο, τοίς δέ σοφισταίς ή Χαιρώνεια πονηρόν χωρών 

έν μελεταις έμονομδεϊτο; εί δ3 ήσαν σοφισταί καί παρά [ βαρβάροις τοαγοιδεΐν 

είδότες τά πάθη, τί ονκ άν εϊπον ενταύθα (του) πάθους γενόμενοι; άλλ* , ώ 

βάρβαροι Πέρσαι καί Μήδοι, είς τί έτι 'δνστραχηλεϊτε3 καί όντερείδετε; 

πανσασθε άλαζονενόμενοι καί έπίγνωτε τους ισχυρότερους, Γγνώτε έθνη καί 

ήττάσθε3 την σιδηράν καί βαρεϊαν ράβδον καί πόρρωθεν βλέποντες. 

ΙΟ. 3 Αλλ3 επί τους 3Αντιοχέας χωρώμεν ήδη καί τά κατ3 αυτούς θαύ¬ 

ματα διηγώμεθα, τοίς φιλοκάλοις σννεορτάζοντες. 3Αντιοχέας δ3 όταν εϊπω 

τουτονς, τους Κελτονς λέγω Σύρονς — λεγέσθωσαν γάρ οντω διά την από 

τον χρόνου φυσίωσιν, ώσπερ άμέλει καί άλλους Κελτονς ’Ίβηρας όνομάζομεν. 

αυτοί μέν ούν 'έγιγαντίων τά πρώτα καί 'έπ άκρων ονύχων έβαιναν , υπέρ 

ένα πήχυν τήν όφρνν αϊροντες καί άλως ήσαν 'νπερνεφείς την άπόνοιαν. έπεί 

δέ αύτοΐς, τό μείλιχον άποκρύψας, τους σκηπτονς έδειξας και πνρισμαράγ- : 

δονς ό,φήκας τάς άστραπάς, ώσπερ υπό πρηστήρων βληθέντες των από τον 

πολέμου δεινών, άλλος άλιλων νπέτρεχεν οπήν καί κατάήνσιν. καί πολλά 

χαίρειν οπλοις καί δόρασι φράσαντες, αντί δοράτων τε καί ξιφών τον σταυρόν 

τό σημεϊον αϊρουσι καί σχήμα ελεεινόν υποδύονται, ενταύθα καί μόνον ταπει¬ 

νόν καί 'ύπάσαθρόν τι 'φθεγγόμενού οι έν τοίς άλλοις άπασι τή κεφαλή τον * 

ουρανόν έπαράσσοντες καί την γην άπολεϊν άπειλοϋντες τώ δόρατι. άλλ3 ον 

ΓΡήνος ενθάδε, Κελτοί, ουδέ σεισμοί καί θαλάσσης ρόθιον, καΟ3 ών όργι- 

είσθε καί καθοπλισάμενοι κατά γής καί θαλάσσης τά δόρατα βάφετε, έμπλη- 

ξία πάντα μιγνύντες καί ταράττοντες πράγματα, ονδ3 ό πρόσοικος 3Ισμαήλ, \ ς 

οπού μέν νικών δπον δέ καί ήττώμενος, άλλ* αήττητος βασιλεύς καί στρατηγός £ 

τά πάντα ανίκητος. 

6 τΨ Κελτικήν έλέγξας μελιάν, ώς ονδέν προς τό σόν δεδύνηται δόρυ! 

ώ πάσαν την 3Ασίαν είς θαύμα κινήσας, ώ τοίς οπλοις των σωμάτων κρατών 

καί ταϊς ήμερότησι τάς ψνχάς τυράννων, ώ καί τούς προειληφότας φιλοπονία 

νικήσαι φιλονικίαν και τοίς μετά σε μή καταλείψας αγώνων νπόθεσιν! την 305 

γάρ ’Αντιόχον πάλιν ώσπερ δεδοικώς, μή τις επί τοίς έπ3 αυτή άγώσι των 

276 δδ. εί. Ρΐϋί. ΑΙεχ. 9, 12 278 δ. εί. Αεδείιίη. 3, 187 281 ΤζεΙζ. ΗΐδΙ. I 430 

Ρβοηε 282 8. 8ερίϋ3§. Ιδ. 8, 9 284 έπί τούς Αντιοχέας : <3ε Γεβιΐδ α Ιθ3ηηε εοηίΓ3 

ΑηΙίοε1ιΪ3ΐη §εδΙίδ (Ιε^υε είιΐδΟεηι υι-βίδ ογ§3 ΐιτιρεΓ&ίοΓειη οβδεςυίο αβΐΙιΐΓ. Οί*. Οίηη. I 

8; Νϊε. ΟΙιοη. I 7 Νΐεερίι. Βαδίΐ. είΐ. 358, 4 δδ. Κ.ε§εΙ 288 ΟεοΓ§. ΡϊδΜ. ΗεΓ3ε1. 1, 30 

ΡεΠ. ΑΛεη. VIII 379, 36 = ρ. 266, 1 ΚαΛ. 289 0Γε6. Ν^δδ. ογ. 43, 64 =ΡΟ 
XXXVI 581 Α ύπερνεφεϊν 290 8. πνρισμαράγδους : οΓ. ΤΗεοοΓ. 8 (πυρισμαοάγου) 

295 Ροΐεηι. ΡΙιγδΐοβη. I 12 (νπόσαθρον φθέγγεαθαι) 

280 τοϋ ίηδεηιί 284 αντιοχέας Β1 αντιόχειας Β81 ΐιί νι<3. 290 τό δειϊρδί : τον Β 
305 φιλονικών δεΓΪρδΐ : φι?.ονεικών Β 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 77 
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μετά σε στρατηγών 'γέρας έξει, αυτός δέ άπέλθοις αγέραστος, τό τον Αχιλ- 

λέο)ς επί "Εκτορι πέπονθας- προλαμβάνεις τους άλλων ίσο>ς άγώναζ τώ 

πάνω, μη τις κύδος άροιτο λαβών, και μέρος και ταυτήν ποιείς τον κύκλον 

των κατορΟο)μάτων των σών. 310 

ο Τι ούν; ό πολύς έν δπλοις και πλέον εις οίκτον έπικάμπτη την ψυχήν 

καμπτρμένοις τον τράχηλον, και παρά τής σής δεξιάς προίκα λαμβάνουσι 

την ζωήν, οίς τον θανάτου τό ψήφισμα πρότερον έγραψας τώ σω δόρατι. 

εϊτα τί; σνλλαβαΐς όλίγαις περικλείεις τό κράτος αυτών, 'έως ώδε — λέγων — 

έλευση και ονχ νπερβήση, άλλ’ έν σοι συντριβήσονταί σου τά κύματα , και 815 

οπερ πρόσταγμα έν θαλάσση παρά Θεόν, τούτο παρ’ έκείνοις γράμμα βασι¬ 

λικόν. 
ό Εντεύθεν οι τών Φοινίκων άρχοντες σοι καθνποταττονται και πορρο>θεν 

έμβάλλονσι δεξιάν εντεύθεν ό τής Έδέσης τον σου συντάγματος γέγονε και 

δόρυ κραδαίνειν υπέρ σου βούλεται’ εντεύθεν ό τής Αίλίας, μελιάν χαλκό- 820 

ατομον τών χειρών άπορρίψας, προσκννεϊ σου τό άκρον τον δόρατος καί, την 

στεφάνην τής κεφαλής άποθέμενος, παραχωρεί σοι μόνω τω διαδήματι \ 

και τον τής βασιλείας ονόματος άξιοι, τούς γάρ άλλους αστέρας, ήλιον μη 85>ν 

φαινομένου, 'σελασφορεϊν ονδέν άπεικός, αυτού ό’ νπερκύψαντος τον ορί¬ 

ζοντα και τον κύκλον έμπλεα> φωτός νποδείξαντος, πας άπορριπτέτω τό 82ο 

δαδονχεϊν. εί δέ τις έστι κατ’ ούρανόν άστήρ τολμηρότατος και άνταστράπτειν 

έθέλει τώ μεγάλα) πνρί, αυτός 'όφλισκάνει γέλων άμανρότερον έν ημέρα 

τό φώς παρεχόμενος. 

11. Πώς ον θαυμάσομαί σου τό άκατάπληκτον, βασιλεύ, τό προς τούς 

πόνους ανένδοτον; την μέν γάρ φνσιν άνθρωπος εϊ, αυτός δέ προς τους αγώνας 880 

ίσα και αήττητος, τών γάρ αλλοφύλων τά.ς πόλεις χείρονμενοζ, πόλεις μυριάν- 

δρονς πόλεις πλούσιας πόλεις εύδαίμονας, τάς μέν σκνλεύσας σφήκας μετά 

τής προσηγορίας τονδαφος μόνον, τάς δ’, ώς ειχον πλούτον τε και χρημάτων, 

δώρου δέδωκας τών Κελτών τοϊς έκ πολεμίων δονλεύσασιν, ώσπερ άντανισων 

έκείνοις τάς άφηρημένας πόλεις ταϊς έτέρωθεν άντεισαγομέναις, ό αυτός και 885 

άφαιρούμενος και δομούμενος, εκείνο μέν τό δίκαιον, τούτο <5ε και τό φιλό- 

δωρον τό μέν γάρ βία λαμβάνειν, α προηρπάκασι, τής έκδίκον ρομφαίας 

307 εΓ. δερίααβ. Ιει\ 41, 6 δδ. Τίιεοά. ΟγΓ. ςυαεδί. ΐη 2 Ρ&Γ. 1 592 δείιυΐΐζε 
(βχονσι τό γέρας) 314 δ. 8ερΙα&§. Ιοβ 38, 11 (έν σεαντη συντριβήσεταί σου...) 

319 δδ. ό της ' Εδέσης .., Αίλίας : <1ε Εαΐίηοηιιη ρπηεΐρυηι Εόεδδαε εί Ιεπίδαΐεηι Γκΐε 
οβδεςιιΐοςυε ετβα ΐιτιρεΓαίοΓειη 3§ϊΙιιγ, <1ε ςαϊΡυδ Γεβυδ Ιίαΐΐεαδ υηυδ ααοίοΓ ηο5ίδ εχδί3ί. 
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450 δ. 324 ΜϊεΗ. δγηε. Ιαυά. Οίοη. Αγ. ρ. 359 Βοίδδ. 327 Ειιγ. Με<3. 404 γέλωτα ... 

υφλεϊν 

314 περικλείεις Β1 περικλείεις Β81 ώδε εεπρδί: ώδε Β 326 έστι δΟΓΪρδί : έστι Β 

I! ρ3ηε§ίΓΪοο (1ϊ Μίεΐιείε ΙίαΙΐεο ρβΓ Οΐοναηηί Οοηιηεηο 163 

εστίν, ήν στιλβοϊς αεί προς τούς περικόπτειν καί λοιποδυτεϊν την 'Ρωμαίων 

έθέλοντας, τό δέ φιλοτιμεϊσθαι περί τάς δόσεις τής βασιλικής δεξιάς, απανταχού 

γάρ κύριον τής παρ’ αύτοϊς κτήσεως εαυτόν καθιστών, τοϊς δεδωρημένοις 840 

άρκεϊσθαι βονλει παρα τής χειρος τής βασιλικής, αλλά μή εκείνους, ερημιά 

τών απειρξοντοιν χειρι, χεϊρας έμβάλλειν και σαγηνείας τρόπον τάς πόλ.εις 

εχειν εις όπόσας αυτών τό άπληστον έφθασεν. 

5 3Αλλά τις έξαριθμήσειε τάς άλούσας πόλεις, άριστε αντο\κράτορ, ή τις. 90 

άριθμεϊν άρξάμενος, ονκ ευθύς έφέξει καί τον πρώτον αυτόν αριθμόν, ώσπερ 8ίΓ> 

οί τού Ικαρίον πόντου τών κυμάτων αποπειρώμενοι; έχεις τοιούτον είπεϊν, 

σοφώτατε "Ομηρε, βασιλέα πτολίπορθον έν τοϊς σοϊς ήρωσι; δ ο) δ ε κ α 

μέν σύν νηυσί κορωνίσι πόλεις άλάπαξεν δ σός Άχιλ(λ)ενς, 

πεζός δε παρα μιαν τοσαντας, τα πο^λ'ρλοστη μόρια τών ήμετέρων διηγη¬ 

μάτων και τον πλήθους το τάχος θανμασιώτερον' αί πλείονς γάρ αυτών ονδ’ 850 

ήμερων έβδομάδος έργον έγένοντο. τις τών λαφύρων τό πλήθος, τις τάς τών 

καμηλών άγέλας, την δέ 'πολλάκις μνρίαν Ιππων την 6έ τών άνδρών αίχμα- 

λιοσίαν, τά δ άλλα ξύμπαντα, ών έκαστον εκπλήττει την πάσαν ανθρώπου 
ψυχρήν; ? 

12. Εγω δε σοι, βασιλεύ, καινοτομών ώσπερ ένταύ(θα) τόν ενφημητήριον 855 

και παραδοξοτερόν τι ποιων ή κατά τούς πολλούς τών ρητόρων, 'στρατηγική 

σνγχρώμενος 'επιστήμη , τάς λαμπροτέρας πρντανεύσω σοι νικάς, ονκ άφ* ών 

περιγέγονας μάλλον ή έν οϊς ονχ νπερέσχε τό δόρυ τό σόν, ότι έν μέν έκείνοις 

τάχα αν εϊποι τις, δτι καί τά τής τύχης πολλάκις σννέπραξεν, έν δέ τοντοις 

τό παν ή σύνεσις έδρασε, τί γάρ δει πετάμενόν τινα διώκειν ώσπερ τό έν κορι- 800 

στική Βερροιαϊον βάρβαρον, ή Χαλεπίτην είπεϊν σαφέστερου; ό γάρ διώκων 

πετάμενό — φασι — μαίνεται. 

5 Ονκούν μεταστρέψας τούς χαλινούς έκεϊθεν, από τού Χάλεπ — πολλάκις 

γάρ έπιφέρο) καί τοϋνομα, δτι πολλών ημερών ενταύθα 'Ρωμαίοιν σκήπτρου 

ονκ έθεάσατο ήλιος — τώ Σέζερ έπαφήκας τό στράτευμα, ήν τινα πόλιν έλλη- 8Π5 

345 δ. &<Ι. ΑΓ§οη3ΐιί3δ αάΙικϋΙιΐΓ 347 Ηοηι. II. XV 77 347 - 349 Ηοηι. II. IX 328 δ. 
349 Αι-ίδί. ίορ. IV 125α, 9 350 δ. εί. δερίυαδ. εχ. 34, 21 352 ΡΙαί. Τ5β36ϋ. 175α (μυρίοι) 

356 δ. Απ’δΙ, ε(Η. Νίο. I 1096α, 32 361 Βερροιαϊον... Χαλεπίτην : <3β Αίερρο α§ϊίαΐ', εχ 
ςυα οβδεδδα Ιοαηηεδ τεεείίεΓε εοαείυδ εδί, ΙοεοΓαπι οααδα ναΐίΐε ΓηυηίΙοιυιη. ΟΓ. ΜΐεΗ. 
Ιίαΐ. ίη ΜαηιιεΙ. ΐιηρ.οΐΐ. 15. ΝίοερΗ. ΒαδίΙ. εϊί. 350, 21 Κε6εΙ Οΐηη.Ι 8 361 δ. εί. ΡΙαί. 
ΕιηΙιγρΙίΓ. 4 Α 365 δδ. Σέζερ ^ Λάρισσαν : υΓ5εΐΏ δει!., εαϊυ$ είνεδ άοηα ρΓείΐοδα Γοαηηί 
ρΓαε5υεΓυηί, υΐ ΐρδβ αβ οόδίάΐοηε {Ιίδεε^εΓεΙ: ςιαΐ^δ άοηίδ αεεβρίϊδ, ΙΠε ο5δίάι'οηεηι 
οηιίδίΐ. ΟΓ. Οίηη. I 8 Νϊε. ΟΗοη. I 8 ΝΐεερΗ. ΒαδίΙ. εϊί. 351, 9 ΙΙεβεΙ Μΐεΐι. Ιίαΐ. ϊη Μα- 

ηυεί. ίιηρ. εΐί. 15. Οαίΐ. ΤγΓ. XV 1-2 =Κεε. ΗΐδΙ. εΓοίδ. Ηϊδί. Οεε. I 655 δδ. 

348 πόλεις Β : αη πόλιν δεπβεΓε ΟεΒιιεπ'ί (εΓ. μίαν ίηδες. 1.)? 349 ΐηδεΓυΐ 352 ίπ¬ 

πων δΟΓίρδί : Ιππον Β 355 ίηδβΓϋί 360 κορισηκη (5ε. γλώττη) ώ'χϋ υί υποκοριστική, 
ΓοΠ. τεροη. 
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νίζοντες εϊπαιμεν Λάρισσαν — έστι γάρ τής Κασιώτιδος χώρας τό κρατι¬ 

όταν —, θνμουμένος δέ ώσπερ κατ εκείνης | τής πόλεως, δτι άρα μή ενφνως 90' 

έσχε προς πολιορκίαν και πόλεμον, πάντων άνηρημένων έκείθεν και Βατός 

καί πυρός καί ό'θεν αν στρατιώτης καί Ιππος τραφήσεται, α πάντα την πολιορ- 
, ,, , χ 370 

κιαν ε{πεσχε). / ν γ 
ο Πολλάς πόλεις 9Αράβων ελεηλάτησας αντί μιας εκείνης, ολας εκατόν 

πόλεις παραστησάμενος, ών τό έξαίρετον τό Κασιωτικόν καθίστατο φρούριον. 

πάλιν ούν οι κεραυνοί καί πάλιν αί των 'λίθων βολαϊ καί ό τής πόλεως αοχι- 

σατράπης9 έλέω την συμφοράν παραιτούμενος- καί γε των ελπίδων ουκ αστό- 

χος ήν ό βάρβαρος, άλλ9 δλοις ποταμοϊς φιλανθρο)πίας περιεκλύζετο. ον γαρ Β75 

ώς κεραυνοφόρον, ώς καταιβάτην, ώς πρηστήριον δύναμιν έγνωσαν άντικαθι- 

στάμενοι, ώς Σωτήρα καί Φίλ(ι)ον καί Ίκέσιον Ικετεύοντες έπεγίνωσκον και 

τάς προσηγορίας των 'Ελληνίων θεών επί σου πρεπωδεστέρας εμανθανον 

(μετέβαλον γάρ αντάς οι καιροί καί ή των πραγμάτων περιστασις). ^ * 

ά Παραστησάμενος ούν τον βάρβαρον, αύθις άψίης έλεύθερον καί τον Α- 380 

λέξανδρον ενταύθα μιμή' χαρίζη τήν πόλιν μετά τήν νίκην τοΐς νικηθεϊσι και, 

σόν <τό> έκνίκημα ποιησάμενος, ουκ άποδίδως, αλλά δΐδως αυτήν τοις βαρ- 

βάροις, άπερ εκείνος εις Πώρον δέδρακε■ τής γάρ βασιλείας αυτόν άφελομένος, 

πάλιν βασιλέα χειροτονεί, ζήλος ούτος ό σάς Αλεξάνδρειας· ου γαρ 

φθονείς έτέροις άρχής, άλλ9 (ΰσπερ τις ών ύπερανεστηκώς τον παντός προ- 38ο 

βολος, είς εαυτόν εξάπτεις των άπανταχόθεν αρχών τά πείσματα- καί μη μοι 

μέμφου, βασιλεύ, τής σνγκρίσεως' τάλλα μέν γάρ αύτός. πολλούς 9Α λέξανδρονς 

νπερεφώνησας, έν τούτοις δέ μόνον πρός τήν μέσην ύπάτην χορδή το σύμφω¬ 

νον έμμελώς άποδέδοοκας. ^ 
Χ3. Τούς δέ γε θησαυρούς εκείνους \ καί τούς άργυρον τε και χρυσόν θη- 91 

μώνας καί τών μαργαρίδων τό μέγεθος καί πλήθος καί κάλλος καί των λίθων 

τό διαυγές καί πολύχρουν - τί γάρ δει με λέγειν τούς νΑραβας ίππους, καλλιτρι- 

χας όλους καί υπέρ τούς Ενμήλου τυγχάνοντας καί ίσα καί άέλλαις άνιπταμενους; 

^ 'Τό τον σταυρόν τρόπαιον κατά πάσαν υπεροχήν ύπερέβαλεν αυτό γαρ < 

τούτο Θεός ϊστησί σου περιφανέστατων τρόπαιον έν μέσοις βαρβάροις τον βαρ- 39ο 

βάρου τό άποινον. έκ γάρ λνχνίτ ου λίθου σταυρός έλελάξευτο και ταις 

367 δ. Ατϊδί. ροΐ. V 13035, 8 (έχη) 373 ΗεΓοάίιιη. II 6, 13 ==ρ. 52, 25 δΐ^νεη. 

(βολή) 373 δ. οΓ. Νίε. ΟΗοη — ΜΒ 1111 5*ί1ι. 383 δ. οΐ. ΡΙϋΙ. ΑΙζΧ. 60 Αγγιμ. 

V 19 3 = ρ. 265, 13 58. Κ. 384 5. εΓ. δερίυαδ. 1 Μ*εε. 8, 16 388 $ οϊ. ΑπδΙ.Ο. 

I 6 ί ρ. 7, 15 ». Ννίπη. - Ιη*Γ. 393 Λ Ηοη. Π. Π 763 55 . 394 Β»*. Οε- 

ηιοηδίΓ. ον. III 4 = ρ. 114, 27 ΗβίΙαΙ (τον σταυρόν το τρόπαιον) 396 Οηη. I 8 Νιεβρίι. 

Βϋδίΐ. αί. 353, 12 Κεβεί 

370 ίηδΟΓίιΐ (Σαα. ** ΙΗίπίηιηι ίη Β) 377 ΦΆ(ι)ον κηρ>< Ιηκ*. Κη» “ηΐ. 
382 ίηδεπιϊ 393 Εύμήλυυ εεπρδΐ: ενμήλους Β 394 αυτός ίοΓί. βοπΒβηα. 
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έμφντοις άκτίσι περιεφλέγετο’ καί τό παραδοξότατον, ότι καί ό στανρώ νική- 

σας άστροειδεΐ βασιλεύς τούς εχθρούς τον σταυρόν τοϋ Χρίστον τώ στανρώ 

ένεγέγραπτο. ΐνα σύ, καθάπερ Κωνσταντίνος εκείνος, εχης θαρρεϊν, ώς νίκη- 

τικά σοι τά σύμβολα δέδοται. έχω δέ τι καί πλέον ενταύθα τών κατά τον μέγαν 400 

Κωνσταντίνον είπεϊν. ούρανόθεν μέν εκείνα) έστη τό τρόπαιον τον σταυρόν, 

δθεν ουδέποτε σταυρός κατενήνεκτο’ σοί δέ γήθεν έξήστραψεν, δθεν ο σταυρός 

έν ούρανω τώ αντοκράτορι κατηγλάισται. ό δέ δή "λύγδινος λίθος Δάτιδος, 

δν Πέρσαι μέν επί τροπαίω τώ κατά τής 'Ελλάδος έκόμιζον, οι δέ Μαραθώνι 

μεμαχημένοι, λάφνρον έκ τής Φοινίσσης όλκάόος λαβόντες, νέμεσιν έγραψαν 405 

"άπρεπες τώ τροπαίω τούτο) συνεξετάζει)9. 

14. Σννηδόμεθά σοι, βασιλεύ, καί συνεχαίρομεν καί επί τή τής δραγμής 

ενρέσεΐ' δραγμήν δέ λέγων τήν βασιλικήν εικόνα σημαίνω, τον σόν τριπόθητον 

αδελφόν, δν ευρών ήγκαλίσω καί άγκαλισάμενος λίαν φιλαδελφότατα τήν μέσην 

τής ψυχής χώραν δέδωκας. καί τό επί τοις σννοϋσι καί σύμπνοις άδελφοϊς 410 

μέλος Δανϊτικόν μουσουρ\γούμενον έψαλλες μέν αύτός, συνεψάλλομεν δέ καί 91ν 

ημείς, ώσπερ έξ αμοιβής τον ψαλμόν άντεπάδοντες. 

15. Άντηχήσαμεν καί πρός τάς τών Αντιόχειαν φωτιάς, κράτιστέ βασι¬ 

λεύ, όπόταν αυτός έν μέση γή τής Κοίλης Συρίας επί πολλοϊς τροπαίοις κατή- 

νεγκας θρίαμβον, καί πως συνωρχούμεθα τούτοις καί σννεγανννμεθα τής προό- 415 

δον, τούς λόγους νφαίνοντες καί ταίς ένδιασκεύοις τών διηγήσεων χρώμενοι, 

πλήν ούχ ώς νυν έπιτροχάδην έγωγε γράφω καί λέγω διά τον κόρον τον λόγον, 

άλλα πάντα λόγω μακρφ καταλέγοντες. 

5 *Ως άρα ή πόλις δλη, άπαντα ήσαν μεστά καί άνδρών καί φωνών καί π ό¬ 

πλων χ ρ ν σ ο ϋ φ ώ ν καί παντοδαπής άλλης ύλης τιμιωτέρας, δπον μέν 420 

έξηρτημένων δπον δέ καί ύπεστρο)μενών, έστι δ9 ον καί προσαπτομένων, καί ήν 

άλλο μετά τήν βασιλίδα πόλιν ή πόλις βασιλικόν ενδιαίτημα, αυτός δέ, καθάπερ 

τις άστεροπαίος έφ9 ίππον καλλίστον φερόμενος, υπό μνριάνδρον πλήθους δορν- 

φορούμενος εύφημούμένος προπεμπόμένος, πάσιν ήφίεις άκηράτονς μαρμαρυ¬ 

γές- ξύμμικτοι δέ πανταχόθεν βοαί τον 'αέρα9 κατείχον 'περιηχονσαΐ καί ήν 425 

το έξηχονμενον ό "τροπαιονχος9 ό "νικητής9 δ αήττητος αύτοκράτωρ. δοκώ 

400 5. εΓ. Εα$ε6. νϊί. Οοηδί. ρρ. 43 58. ΗείηίεΗ. 403 ΡΗΠοκίτ. ΐηι. I 1, 15 762 = 

11 294, 14 Καγδετ 404 8. εΓ. ΗετοίΙ. VI 118 406 Αίείρΐιτ. III 54 = ρ. 190, 18, 2 

Βεηη. - Ροϋ. 407 εΓ. Ευε. 15, 8 55. 408 δ. τριτιόθητον αδελφόν : 0ε Ιδ&αεο Οοηιηεηο 
38ίίιΐΓ, Iοααηίδ ίΓαΐΓβ, άεςιιε ΐηιρεΓαίοπδ εΓ§α εηπι νεηία. ΟΓ. Νΐεερίι. ΒαδίΙ. οΐϋ. 348, 10 85. 

(ευηάεηιςυβ ίη ΑΟπηη. Οοηιη. ρ. 53, 708 55. Οατζγα) ηεεηοη Νίε. ΟΙιοη. I 9 410 8. 8ε- 

ρΙιίΕβ. ρδ. 132 419 5. Ηεπχΐί&η. V 3, 6 =ρ. 141, 12 5ί&νεη. (χιτώνας χρνσοϋφεΐς) 

425 Αηαχίιη. Β .2 — I 95, 18 5. ϋίεΐδ - ΚΓηηζ 426 Αεί. Ιο. 3 — Εΐρ3. > Βοηη II 152, 23 
(αύτοκοάτορι καίσαρι σεβαστώ νικητή τροπαιονχω) 

405 Φοινίσσης δεπρδΐ : φοινίσσας Β 
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ο 

μοι, τότε καί παϊδες ενφήμησαν, εί μή γε 'τό ώσαννα έξ ήμισείας σοι τον 

επί τω Σωτήρι ύμνον έκρότησαν. τό μέντοι Κελτικόν όσον έκκριτον, άνδρες 

αεί μεμνημένοι αλκής καί πολέμων, ενταύθα λ.ήξαντες ’Άρεος, 'αντοποδητι, 

βαδίζοντες3 πάντες, πανδημεί ξννετέλονν τον θρίαμβον, οι μεν και παρεπόμε- 480 

νοι καί μετά των επομένων γιγνόμενοι, \ ήσαν δ3 οϊ καί ταϊς όπλαϊς τον ϊπ- 92 

πον ρίψαντες εαυτούς άντ έδάφους έξέκειντο. 

~Ω τα φρονήματα 'Ρωμαίων έγείρας, ώ κατασείσας ψνχάς των βαρ¬ 

βάρων, ώ άνάψας 'Ρωμαίοις πάλαι σβεσθεϊσαν την εύκλειαν, ώ αυτουργέ με- 

γάλων αγώνων! έθριάμβενσεν επ’ Αρμενίων νίκαις ποτέ καί Πομπήιος, άλλα 405 

Λενκονλλος ένίκα καί Πομπήιος έν ετέρων άγώσιν έπόμπενε' συ 6έ αυτός 

νικητής, αυτός τροπαιονχος, αυτός επί τροπαίοις μεγάλοις υπό πολλ,ών ηγε¬ 

μόνων δορυφορή. 

Είδες, Άντιόχον πάλι, πάλαι πορθούσα, εισελαννοντα σεβαστόν αύτοκρά- 

τορα, ά πολλών ετών ου τεθέασαι. καί σοι τής δόξης 'ή βασιλίς των πόλεων3 440 

ου φθονεί, μήτηρ δέ ούσα των αντοκράτορος οϊκειοϋται την ευδοξίαν καί, γαν- 

ννμένη ταϊς νίκαις, βασιλεύει τοϊς έργοις καί τοϊς όνόμασιν οϊς γάρ περιγέ- 

γονε, του βασιλέως τω δόρατι την δεσποτείαν έπάγεται. 

16. ΤΩ φυγάδα την βασιλείαν 'Ρωμαίων τής Ασίας καταγαγών, τους 

βαρβάρους έκεϊθεν ξενηλατήσας! ώ την άπασαν οικουμένην ον στήλαις καί πο- 415 

ταμοϊς άλλα τροπαίοις καταμερίσας! άλλ3 οϊον ήμϊν τον επωδόν, έφ οϊς προ- 

ήσαμεν, αντοκράτορ, ένδέδωκας ώσπερ έν στροφή τε καί άντιστρόφω! αυτός 

μέν γάρ έληίζον νΑραβας καί Κελτους καί Αρμενίους καί Κίλικας. οι δέ γε 

πονηροί γείτονες, οντος ό 3Ισμαήλ, αεί δέ τούτο τά γένος έκθεσμον καί παρά- 

σπονδον, τάς σννθήκας καί τ ον ς όρκους σνγχέαντες έμπηδώσι 450 

τοϊς Βιθννοϊς· τρέμουσι μέν γάρ σε παρόντα καί στιλβουντα την μάχαιραν φρίτ- 

τουσιν’ έπάν δέ άποκρυψειας τό τής "κόρνθος μέτωπον , άναθρώσκουσι. συ 

αλλά, καθάπερ τις Ίώος ήλιος3 καί απρόσιτος ταϊς μαρμαρυγαΐς, έκ τον 

ανατολικού όρίζοντος πεποιημένος την κίνησιν καί άμάχω φορά \ επί τον καθ3 92ν 

ημάς ορίζοντα καταντήσας, τό νέφος μέν αυτών καί την άχλνν έξεδίωξας. 455 

ήλιοβόλους δέ μαρμαρυγής επαφείς, τοϊς μέν βαρβάροις πυρ όλον τον δίσκον 

έπέδειξας πρηστήριον άνθος έχοντα, ΐνα τι καί νποχαλδαΐσω μικρόν, ήμϊν δέ 

φωτός πλέω τον κύκλον τον σαυτόν παρεγνμνωσας. καί, εΐ γε μή κρνπτειν 

427 ΜαΐΛ. 21, 9 429 δ. Ρυοΐ&η. Εεχίρΐι. 2 = II 172, 22 Ισιο. (βαδίζειν) 435 δδ. οΓ. 

Αρρίδη. XII 91 δ. 440 Οτε^. Ναζ. ερ. 88 = I 109,14 Ο&Η. Εν&£Γ. Ηΐδί. ε<χ1. I 17 = ΡΟ 
ΕΧΧΧνί 2469 Α 450 Ηοηι. II. IV 269 (συν γ* δρκι’ έχεναν) Ειιγ. Ηίρρ. 1063 (σνγχέαι) 

452 Ηογπ. II. XVI 70 453 ΑεδεΗ.Ρι-οηι. 25 (έφαν) 

429 αντοποδητι δεπρδί: αύτοποδιτί Β 451 και Β ιιί νΐΟ. 
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έθέλοιεν τους άγώνας τους σούς, οι τε γείτονες Ενφράτον καί Τίγρητος καί 

οί άγχον τον Σαγγάρεως βάρβαροι 'άντιδιηγείσθωσαν3 άλλήλοις όσα τοντοις 460 

έδειξας θαύματα. 

1 7. Ταυτα σύ μέν αριστεύεις, ώ βασιλεύ, ήμεϊς δέ κηρυττ ο μεν.3 Ολύμπιο- 

νίκαις (μέν} 6 κότινος, τοϊς Πυθοϊ νικήσασιν ή φυλλοβόλος, τοϊς Δελφικοϊς 

ό 6α(λ}λός, λόγοι δέ τω αντ οκράτορι στέφανος, εί δέ παρήν εν τοϊς καθ3 ή μάς 

Πίνδαρος, εκείνου τή λύρα παρεχωρήσαμεν άν τον ασματος’ έπεί δέ τέθριππο) 465 

μέν ήσεν 'Ιερώνι καί πύκταις έτέροις, βασιλεϊ δέ ονκ αδει, τολμώ)μεν ήμεϊς 

τον αγώνα καί στέφανον μεν έν λόγοις τον έν νίκαις καλλίνικον, καί πάντες μέν, 

άλλα τών έιπάντων —· καί μή μοι πάλιν ό φθόνος έπιφνέσθω θερμότερος την 

γλ.ώτταν — έγό) τά τόίν Σκνθών ύμνησα καί τά τών Δακών ήνεσα, τά τών 

Δαλμάτων ενφήμησα, πολλάκις έκρότησά σου τά Περσικά καί οσάκις αυτός κατ 470 

αυτών ήρω νίκην άγωνισάμενος. 

5 Καί νυν όσους κεραυνούς άφήκας 3Ασία διηγησάμην ήνδραποδίσω Κίλι¬ 

κας καί νιφάδας άφήκα λόγων, Συρίαν ύπηγάγω καί ονκ έσίγησα, 3Αρμενίους 

κατεόουλώσο) καί όλας άφήκα βροντάς «ώ) Μοϋσαι — λέγων — ώ λόγοι καί 

τέχνη σοφιστική, υποθέσεις λόγων αύται λαμπραί' καί που καί πότε τοσαύτης 475 

ευδαιμονίας άκτίς έπέλαμψεν ;». ώ λογιώ\τατοι ρήτορες, ώ γεωγράφοι κατα- 6\ 

γεωμετρονντες την άπασαν γην, ό βασιλεύς ήμϊν δόρατι καί πολέμοις την οι¬ 

κουμένην γεωγραφεϊ, υμών μέν τάς γλώττας 'έξακονών, υμάς δέ τάς άγνο- 

ονμένας πόλεις άναδιδάσκων. 

18. Ταντα ου μόνον έξ αυτοσχεδίου τής γλυπτής έπ έκκλησίας πολλά- 480 

κις έπνευσα, βασιλεύ, άλλά καί σνγγράφων καί λογογραφυπ τούς σούς άγώνας 

άρμονιώτατα, ού μόνον έν τοις καταλογάδην, άλλά καί μέτρο ις 

παντοδαποϊς, δοκώ μοι, καί τοϊς άπό τής Θυμέλες όστράκοις. ή έμή συνεπε- 

κρότησε Μούσα 'πρός λύραν αδουσα3 καί κιθάραν τά περιθρύλλητα τρόπαια 

καί τό άπορρητότατον. πολλοί μου την γλώσσαν επί σου, βασιλεύ, ώσπερ 485 

επί σκηνής ύπεκρίναντο, καί ήν ή μέν φωνή φωνή 31ακό)β 'αϊ δέ χεϊρες χεϊρες 

9Ησαύ\ Ϊνα διά πάντων υμνώ σε λόγων, καί τών αύτόθεν έμών καί τών άλλων 

τρόπον έμών. 

5 ΕΙ δ3 άντιμαρτνροϋσιν οί συκοφάνται, άλλά μή πίστευε, θειότατε βασι- 

λεύ’ πονηρόν μέν γάρ, θεσπεσιοπατον πονηρόν ό συκοφάντης άεί καί βάσκανος* 490 

άλλά ούς μοι ό δαίμων έπώρσε, φύσει Γτάνθρό)πια κακοηθέστατα καί φώαίτια, 

459 δδ. οί ^ βάρβαροι: (1ε τε εί-. Ρ. ΟιάΙ&ηόοη II ρ. 176 460 ΟοΓηυίΙι. αΓδ τΐιεί. 
ρ. 364 Η&ηιιηεΓ Χεη. Ερίιεδ. V 9 463 οΓ. ΤΗεορΙίΓ. ΗϊδΙ. ρΐαηί. I 9, 3 465 δ. αά ρπ- 

ΓΠ3Π1 ΐ11&ηι 2.ε11α<1ϊίαΓ Ρίηάαπ Οίγηιρϊαηι ωδήν 478 δερίυα§, Εζεείι. 21, 16 (έξηκονήθη) 

482 Χεη. Ερίιεδ. V 4 (& μέν καταλογάδην, α δέ έν μέτρο)) 484 ΑπδΙ. ρτοΟΙ. XIX 918 α, 

23 (ϋδη) 491 Αγ. ρ3Χ 263 ΕαΓ. ΟγεΙ. 185 (άνθρώπιον) 

463 ΐηδεΓϋί 464 ΐηδεΓϋί 477 πο'λέμοις δεπρδί : πόπμοις Β 482 κατά λογάδην Β 
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ημείς τοννυν νμνοϋμεν μάλλον των άλλων, ημείς εθαυμάζομεν ημών οι θερ¬ 

μότεροι λόγοι, ημών οι έπαινοι, ημών οι σνκοφάνται, ημείς ήδικούμεθα’ ήμϊν 
γένοιτο και τό παρά τής βασιλείας ευμενές και φιλάνθρωπον. 

19. ’Άγε τοίννν, ώ δικαιότατε αντοκράτορ, κάταγε τους σούς έπαινέταζ 495 

τον σου ελέους έληλαμένονς, ονς ένθένδε φυγάδας τό τής συκοφαντίας στόμα 
πεποίηκε. καί μη μίαν ήμϊν έπιψήφισαι κάθοδον, άλΧ όπόσας και τάς φνγάς 
έπεπόνθειμεν. άποδος ταϊς νίκαις τους λόγους, ών ώσπερ από πατρίδος ό 
φθόνος καί μή άφισταμένονς ημάς έφνγάδευσε’ τοΐς βαθμοις τους πόνους, 

οΰς ' εις κενόν έκοπίασα , τή βασιλική φιλανθρωπία την εύνοιαν, ήν και κα- 500 

κουχουμένος έτρεφαν. πολλάς οφείλεις μοι τάς όφειλάς, \ βασιλεύ, καί πολλών 6 ΐν 

ετών, έξ δσου χρόνον μέν τροπαιοφόρον 'είς την 'τήμερον ό ήλιος όρά σου τό 
δόρυ, έγό) δέ σε κηρύσσω, καί δυστυχών, βληθείς, 'ούκ οΐδ’ οθεν , συκοφαντία 
καί γλώττης ακολάστου γεγονώς πάρεργον. καί τό πράγμα παραδοξότατον, 

αγαπώ κηρνττεΐν υποπτευόμενος- καί γάρ ούκ ’οϊδ9 όπως Γέρωτικώς έχοώ προς 505 

τους αγώνας τους σούς, καίπερ εϊμί (ά)φιλοτρόπαιος- καν έθέλω σιγάν, αλλά 
τυραννεϊ τους λόγους ο πόθος, έγόι δέ άλλους έχων, έτέρως εχειν δοκώ. 

5 Άλλα στράτενσον καί κατά των έμών βαρβάρων, ώ βασιλεύ- έπιλαβοϋ 
καί πάλιν όπλου καί θυρεού καί σ τ ή σ ο ν κατά τούτων έτερον τρόπαιο ν, 

ϊνα δύο φαίνη τροπούμένος, έν μέν * Ασία βαρβάρους, έν δέ τή εκκλησία τούς 510 

συκοφάντας. ώς ούκ αφανές εγωγε τρόπαιον, βασιλεύ, επί τής προσηκούσης 
βαθμίδος ίστάμενος, ής μέχρι τον νύν ό φθόνος την άνοδον άπεκώλνσε. των 
μέν γάρ άλλων, τους μέν έχει ό υψηλότατος "Ολυμπος, οι δέ νπερνεφεϊς είσι 
καί τοϊς άστροις έγγίζονσι, τους δέ ό Νώτος έπελαφρίζει τής απλανούς- πάντες 
κεραυνοφόροι δοκονσι θεοί, ημάς δέ ώσπερ τινάς κατεταρτάρωσαν άλάστορας 515 

γίγαντας, τόσα ον 'ενερθ' Άΐδαο’ πέμψαντες όσον ουρανού καί τον κέντρου τής 
γής μεταξύ- καί ήμεϊς μέν περί τάς αμάρας τον Παύλου κεκύφαμεν 'όχετη- 

γονντες’ τώ λαώ ιτής διδασκαλίας τά νάματα ’ είπα άλλοι μέν από τον Παύλου 
τον τρίτον εχονσιν ουρανόν, άλλοι δέ τον Παράδεισον, ήμϊν δέ τά δεσμά Παύ¬ 

λου καί τον βυθόν καί τά βάραθρα, καί εϊ τι τοιοντον, ούκ οιδ* άνθ* ότου, ώς 520 

άδικούντων κατεψηιρίσαντο. 
ο Άλλα μή αύραι τούς πόνους φέροιεν, θεώτατε αύτοκράτορ, 'μηδέ εις 
κενόν κοπιάσαιμεν μηδέ εις Αέρα* καί μάτην Αέροιμεν*, | μή, προς τροπαίων 62 

500 Ρ&υΐ. Ρΐιίΐΐρρ. 2, 16 502 ΡΙ&ί. δγιηρ. 174 Α (εις τ ήμερον) 503 ΡΙαί. Ογ&Ι. 
396 Ό (ούκ οϊ>5’ όπόθεν) 505 Ρί3ΐ. Γ65ρ. 400 Β (έρωτικώς έχω) δγηιρ. 222 Ο 509 Ργδ. 18, 3 
(κατά των πολεμίων εστηοε τρόπαια) Αε$οϊ\ΪΏ. 3, 156 (μη τρόπαια ιατατε) 516 Ηοιώ. II. 

VIII 16 517 5. ΕυδΙαΙΙι. Ηογπ. Οιΐ. ρ. 1379, 49 (ώχετήγησε) 518 Οη^εη. ίϊ. 54 ίη Ιο. ρ. 

528, 27 005 519 55. Ρ&υί. 2 Οογ. 12, 2 $5. 522 5. οΓ. Άά 500 524 ΡαιιΙ. 1 Οογ. 9, 26 

(αέρα δερών) 

500 κακονγούμενος δοπρδί : κακοχονμενος Β 506 ίηδεππ (αη καίπερ ούκ είμι φιλοτρό- 

παιος νεί ροΐϊιΐδ καίπερ εί μή φιλοτρόπαιος $επΒεΓκ1.?) 523 δέροιμεν δεπρδί : δαίροιμεν Β 
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διά γής καί ΟαλΑττης έγηγερμένων, προς των ιδρώτων καί πόνων των σών! 

άοκεϊ καί τά μέχρι τονδε δεινά* μή σύγε, βασιλεύ, έτι προσεπιτρίψης σνντε- 525 

τριμμένον τον κάλαμον, εϊπω τι των δικαιότερων ; μητρωος οικετης εγώ σοι, 

καί τον κύκλων τής βασιλίδος έκείνης μετεσχηκώς, ον των ατιμότερων αλλα 
των τιμιότερων, ουδέ των άγροικοτέρων άλ.λ.ά των έλλ.ογιμωτερων. ονκ αντί¬ 

ληψη ; ονκ ορέξεις βασιλικήν δεξιάν; ον 'σώσεις άπολλνμένους ; 
20. Άλλ* ώ μακαρίας τυχοϋσα λ ή ξ ε ω ς, ώ βασιλείας σε μ,νότα- 530 

τον άγαλμα, ώ πάντοιν άγαθών ενδιαίτημα! ώ ταϊς μέν άρεταϊς άμφω τα γένη 
νικήσασα, επί δέ τώ τόκω τον αντοκράτορος όσαι γυναικών μητέρες! σύ μέν 
έν τοις άνιοτάτοις καί θείοις άνακτόροις ένδιατρίβουσα νύν βασιλεύεις βασιλείαν 
την άκατάλωτον- πλλγν εί μέν εν διαθήκαις κλήρον άφήκας ή μάς τώ μεγάλα;) 

ημών αντοκράτορι, άσπαζόμεθα την διάταξιν, ονκ άθετούμεν την δεσποτικήν 535 

βούλνησιν, μεθ* ήδονής την δουλείαν ταύτην νπεισερχόμεθα. εί 
δ’ ούν, αλλά σύ, βασλεϋ, καλωύμενος κλ.ηρονόμος κατά τούς νόμους, άντίσγου 

τής 'έξ αδιαθέτου*. 

5 Κληρονόμος σου είμι δέ, ψιλΑσοφος μέν την γνώμην ρήτωρ δέ την γλιώτ- 

ταν, εννονς τον τρόπον φλοβασλεύς την προαίρεσιν. Π δέ και πρότερον, 510 

μήπω σάς τυγχάνων παντάπασιν, εις τούς σούς επαίνους ακάθεκτος ήν, τις 
άν γενοίμην πρ ο σε λημμένος αντοκρατορική δεξιά; διπλονν μοι τό ρεύμα 
των λόγων άπορρνήσεται, τό μέν βλ.νστάνον από τής φύσεως τό δέ τοϊς 
νόμοις άναδιδόμενον. μόλις γάρ άν οντω προς άπειρους αγώνας άρκέσαιμεν, 541 

δι ονς ούδέ πω καί τήμερον έθεασάμεθα πόνων ήρεμονντα τον ήμέτερον αν\το- 62ν 
κράτορα, πλήν ή τον διά των ζωγράφων ήμϊν επιγινωσκόμενον. άλλλ εϊπερ τις 
ακριβέστεροι· έξετάσειε τάς βασιλικάς εικόνας, οϊμαι νοτίδος τίνος ίδρωταν 
ευρήσει σε κάν τοϊς άγάλμασιν άποστάζοντα. εϊη τό κράτος σου πολυχρόνιον, 

έως σελα/νης άνταναιρέσεως! 

Απεοπα 
ΡΚ.ΑΝΟΑ ΡϋδΟΟ 

529 Οΐεηι. Ροιη. ερ. 2 Οογ. 2,5= ΡΟ I 329 (δει τους άπολλνμένυις σώζειν) 

530 Μοάεδί. ΗΐεΐΌδοΙγιτι. Οοιτπ. Β. Μ. V. 10 = ΡΟ ΟΧΧΧνί 3301 Ο (εις λήξιν μακα- 

ριότητος) 530 3. Ιΐ'εηε Αιι§α5ί3 νΐ(& 3. 1123 <4εΓυηεΐ3. 536 Οίειη. ργοΙγ. 2=ρ. 26, 14 
003 I (όυύλειον νπεισερχόμεθα ζυγόν) 538 ΑίΗαη. 8εοΐ35ί. οοΐΐ. ηονεΐΐ. οοηδίίί. 9, 10 = 

ρ. 104 Ηείιτι. 542 3. Οταΐ. Γγ. 186 Κ. αρ. δείι. Αγ. ες. 526 (των επών των ρευμάτων). 
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Η ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΪΤΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ * 

Α' 

Ή Ελληνική Κοινότης τής Βενετίας ύπήρξεν αναμφιβόλους ή σημαντι- 

κωτέρα καί ή λαμπρότερα όχι μόνον των Ελληνικών Κοινοτήτων τής 
Ιταλίας, άλλα καί όλοκλήρου του Ελληνισμού τής διασπορας Κ Σχηματι- 

σθεΐσα μικρόν κατά μικρόν έξ Ελλήνων εμπόρων καί τεχνιτών, «στρατιω¬ 

τών» καί ναυτών, λογίων καί καλλιτεχνών, οί όποιοι συνέρρεον εις τήν 
άκμαίαν πρωτεύουσαν τής Γαληνότατης Δημοκρατίας έκ τών ελληνικών 
χωρών τών ύπό τήν κυριαρχίαν αυτής τελουσών ή καί έκ τών εις τούς Τούρ¬ 

κους διαδοχικώς όποδουλουμένων καί προσέφερον εις αυτήν τάς χρησίμους 
ύπηρεσίας των, απέκτησε νομικήν ύπόστασιν τό έτος 1498, ότε ή Βενετία 
έπέτρεψε νά συγκροτηθή εις Αδελφότητα (ΟοηίΥ&ίβτηιΤα) ή Σωματεΐον 

(δοιιοΐα). 

Ή ιστορία τής ορθοδόξου Ελληνικής Αδελφότητος ταύτης τής Βενε¬ 

τίας έχει πρωταρχικήν σημασίαν διά τήν πνευματικήν άφύπνισιν καί άνά- 

πτυξιν όλοκλήρου του ελληνικού έθνους κατά τούς μετά τήν'Άλωσιν χρό- 

* Άνακοίνωσις παρουσιασθεΐσα εις τό Α' Διεθνές Ιστορικόν Διεκκλησιαστικόν 
Συνέδρων έν Βεπ τής Ιταλίας τήν 30 Απριλίου 1969. Τό ιταλικόν κείμενον αυτής θά δη- 

μοσιευθή εις τά Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου. 

1. 'Η περί αύτής θεμελιώδης μονογραφία τοΰ Ο ί ο ν ε η η ΐ V ε I υ <3 ο, δυΐΐΕ οοΐο- 

ηΐΆ 5Γ603. οπβηί&ΐο δίαόϋϊΐα ϊη νεηεζίΕ. θβηηί Οί — (εδίΓΕίΙϊ όαΙΓορετα νεπεζΐα ο Ιε δίαε 
ΐΕβυηε), νεηεζίΕ 1847 [=νεηεζΐα ο 1ε δίαε ΐΕ§υηε, νοί. I, ρΕτίε Π, νεηεζίΕ 1847, Αρρεηώεί 
(V), σσ. 78 - 100] έδημοσιεύθη πληρέστερον έλληνιστί: Ελλήνων ορθοδόξων αποικία 
έν Βενετία. Ιστορικόν υπόμνημα Ίωάννου Βελούδου, έν Βενετίςι., τυπ. τοϋ 
'Αγίου Γεωργίου, 1872, σσ. α'-η'+Ι - 184 καί (μετά τον θάνατον τοΰ συγγραφέως) : 

Ελλήνων ορθοδόξων άποικία έν Βενετία. Ιστορικόν υπόμνημα Τωάννου Βελού¬ 

δου, έκδοσις δεύτερα άναθεωρηθεϊσα ύπό τοϋ αύτοϋ συγγραφέως, Βενετία 1893. Διά 
τήν μέχρι τών μέσων τοϋ ΙΤ' αί. περίοδον βλ. Κ. I. Γιαννακοπούλου, Έλληνες 
λόγιοι είς τήν Βενετίαν. Μελέται έπί τής διαδόσεως τών Ελληνικών γραμμάτων από 
τοϋ Βυζαντίου είς τήν δυτικήν Ευρώπην, μετάφρασις X. Γ. Πατρινέλη, Άθήναι 
1965, σσ. 57 - 72 (κεφ. III: Ή Ελληνική παροικία τής Βενετίας). Σύντομος έπισκόπη- 

σις τής όλης ιστορίας τής Αδελφότητος εκλαϊκευτικού χαρακτήρος αλλά μέ προσθήκην 
νέων στοιχείων έδημοσιεύθη προσφάτως [ύπό Μ. Μαηοιΐ8δ2οα$], Α νεηίδε. ίε 
«Ο&ιηρο δει Οτεεί», Ειιτορε διιά-Εδί, θιιαίπέηιε δεπε, Νο 76 (Ανπΐ 1970), σσ. 35-42. 

νους. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ 16ου αίώνος οί καθ" ήμέραν πληθυνόμενοι Ελ¬ 

ληνες τής Βενετίας κατώρθωσαν νά εξασφαλίσουν εξαιρετικά προνόμια 
έκ μέρους τών Παπών καί τής Βενετικής Πολιτείας, νά ανεγείρουν, παρά τάς 
παντοίας δυσχερείας καί αντιδράσεις, τον ορθόδοξον ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωρ¬ 

γίου (τον μεγαλοπρεπέστερον τών έκτος τής Ελλάδος ορθοδόξων ναών), 

νά τον κοσμήσουν μέ έξοχα έργα τέχνης καί νά θέσουν επικεφαλής του όχι 
άπλοΰς ιερείς, άλλα μητροπολίτην, νά όργανωθοϋν, τέλος, ύποδειγματικώς 
καί νά αποκτήσουν δύναμιν καί πλούτον. Κατά τον επόμενον 17ον αιώνα 
ήδυνήθησαν νά υψώσουν τήν "Αδελφότητα αυτών είς μεγάλην ακμήν καί 
νά τής προσδώσουν θαυμαστήν ακτινοβολίαν. 'Η Βενετία άνεδείχθη τό 
μέγα παιδευτικόν κέντρον τοϋ ύποδούλου Ελληνισμού. Είς τό Ελληνικόν 
Σχολείον τής Αδελφότητος (1593 κέξ.) καί βραδύτερον εις τό διά τής 
πλούσιας δωρεάς τοϋ Κερκυραίου Θωμά Φλαγγίνη ίδρυθέν (1665) άνώτερον 
Φροντιστήριον έδίδαξαν καί έφοίτησαν οί διαπρεπέστεροι λόγιοι καί 
συγγραφείς τής νεωτέρας Ελλάδος 3. Είς τά ελληνικά τυπογραφεία τής Βε¬ 

νετίας έξετυποΰντο πολυάριθμα ελληνικά βιβλία, αρχαίων συγγραφέων ή 
θρησκευτικά καί λειτουργικά, άλλα καί δημώδη λογοτεχνικά κείμενα, τά 
όποια έτροφοδότουν καί έπαίδευον ολόκληρον τον υπόδουλον Ελληνισμόν 
τής "Ανατολής 2. Έλληνες αντιγράφεις κωδίκων, διορθωταί βιβλίων, τυπο¬ 

γράφοι, φιλόλογοι, ζωγράφοι καί καλλιτέχναι είργάσθησαν πολυάριθμοι 
έν τή πόλει ταύτη καί πολλοί έξ αυτών (ώς ό Λάσκαρις, ό Μουσοΰρος, ό 
Θεοτοκόπουλος) συνέβαλον είς τήν πρόοδον όχι απλώς τών ελληνικών, 

άλλα τών ευρωπαϊκών γραμμάτων καί τεχνών3. Ή τοιαύτη οικονομική καί 
πνευματική ακμή τής "Αδελφότητος συνεχίσθη καί κατ’αυτόν τον δέκατον 
όγδοον αιώνα. Αΰτη διεκρίθη έξ άλλου καί είς φιλανθρωπικά έργα.Έμερίμνα 
προς προικοδότησιν πτωχών νεανίδων, συνετή ρει νοσοκομείο ν καί μονα- 

στήριον Έλληνίδων γυναικών4 καί διέθετε κληροδοτήματα διά τήν συντή- 

ρησιν σχολείων είς τήν τουρκοκρατουμένην Ελλάδα (τάς "Αθήνας, τά 

1. Ί®. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., (έκδ. β’), σσ. 116 -121. — Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, 

Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνομνήμων, έν Άθήναις 1939 (Πραγματεία! τής Ακα¬ 

δημίας "Αθηνών, τόμ. θ'), σσ. 1-165. Διατριβήν περί τοΰ Φλ,αγγινείου παρασκευάζει ό 
νέος φιλόλογος κ. Άθαν. Καραθανάσης, ύπότροφος τοϋ Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας. 

2. Νικολ. Γ. Κοντοσοπούλου, Τά έν Βενετία τυπογραφεία ελληνικών 
βιβλίων κατά τήν Τουρκοκρατίαν, "Αθήνα ΝΗ', 1954, σσ. 286-342. 

3. ϋεηο ΟεΕΠΕίιορΙοδ, Εε οοΙοπϊε §τεθΕ <3ί νεηεζίΕ ε ίΐ δΐιο δίβηίΠεΕίο ρει 

ϊ| ΚΐπΕδοίηιεηίο, έν Υεπεζία ε ΓΟπεηΙε Γγε ΙειχΙο Μεώοενο ε Κ,ίηαδοίηιεηίο, ε όιιπι άί 

Α§. Ρ ε γ ίιι δ ί, (Ρΐτεηζε 1966), σσ. 183 - 203. — Τ ο ΰ αύτοϋ, ΒγζΕηΙϊηε Εε81 από ΤΕΐίη 

ΝΥεδί, Νε\ν ΥογΙι Εηό Εναηδίοη (1966), σσ. 112-137 : κεφ. IV. Τόε §Γεοο-ύγζΕηΙίηε Οο- 

Ιοηγ ίη νεηΐοε από ίΐδ δί§ηίίίεΕηεε ϊη ΐΐιε ΚεηΕΐδδΕποε. 

4. Ί ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 112-116. — Ελένης Ε. Κούκκου, 

Ή ορθόδοξος μονή εύγενών Έλληνίδων Βενετίας (1599 - 1829), "Αθήναι 1965. 
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Ιωάννινα, τάς Πάτρας, τήν Χίον, τό Δέλβινον κλπ.). Ή Ελληνική "Αδελ¬ 

φότης παρήκμασε μετά τήν πτώσιν τής Βενετικής Δημοκρατίας (1797) καί 
τήν συνεπεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας διαρροήν των μελών της. Πα¬ 

ρά τάς άξιολόγους νέας δωρεάς καί προσπάθειας άνασυγκροτήσεως αύτής, 

κατά τά μέσα του 19ου αίώνος *, ή παρακμή συνεχίσθη ραγδαία. Σήμερον ή 
Ελληνική Κοινότης Βενετίας άριθμεΐ ολίγα μόνον μέλη. Διατηρήσασα 
όμως σημαντικόν μέρος τής παλαιας ακινήτου περιουσίας της, εις τό επι¬ 

βλητικόν κτηριακόν συγκρότημα του Οετηρο όώ Ογοοι, καθώς καί τούς 
πλείστους από τούς καλλιτεχνικούς και ιστορικούς θησαυρούς της (εικό¬ 

νας 2, χειρόγραφαβιβλία4, άρχεΐα5), έκληροδότησε ταϋτα πάντα γενναιο- 

δώρως εις τό προσφάτους ίδρυθέν Ελληνικόν Ίνστιτουτον Βυζαντινών καί 
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας 6. Τό επιστημονικόν τούτο ίδρυμα, 

1. Ί ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 141 -144. — Κ. Ν. Τριανταφύλλου, 

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Πατρεύς έν Βενετίςι έθνικός εύεργέτης, Θησαυρίσματα Ελ¬ 

ληνικού Ινστιτούτου Βενετίας 4, 1967, σσ. 190-213. 

2. Μ&ποΐίε 01ΐ3.1ζΐ<1αΚϊδ, Ιοόπεε δε δεϊηΙ-ΟεοΓβεδ άεδ Οτεοε εί δε Ια 
οοΐΐεείίοη δε ΓΙηδΙίίοί, νεηΐδε (1962) (Βιβλιοθήκη τού Ελληνικού Ινστιτούτου Βενε¬ 

τίας, άριθ. 1). 

3. Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Τό ίστορημένον Εύαγγέλιον τού Ελληνικού Ινστιτού¬ 

του Βενετίας, Θησαυρίσματα 1, 1962, σσ. 63 - 88. — Τού α ύ τ ο ύ, Αί μικρογραφίαι του 
μυθιστορήματος τού Μ. Αλεξάνδρου εις τόν κώδικα τού Ελληνικού Ινστιτούτου τής Βε¬ 

νετίας, Άθήναι - Βενετία (1966) (Βιβλιοθήκη τού Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, 

άριθ. 2). — Οεί3ΐο§ο άΐ πιεποδεπίά §Γεεί εδίδΐεπίί ηεΐΐε δίβΐίοίεοΐιε ϊΐεΐίεηε, α ευπι άί Ε 1- 

ρ ΐ ά ί ο Μ ί ο η ί, νοί. II (Κόπια 1964), σσ. 453 - 457. — Λ. Βρανούση, θούρια καί 
προκηρύξεις τού Είκοσιένα σ’ ένα χειρόγραφο τού Ινστιτούτου Βενετίας, Θησαυρίσματα 
4, 1967, σσ. 177 - 189. — Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Έκθεσις πεπραγμένων τού έν Βενετίςι 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών κατά τό τελευταΐον 
τρίμηνον τού 1966 καί τό έτος 1967, Θησαυρίσματα 4, 1967, σσ. 225 -241 (βλ. σ. 234). 

4. Σοφίας Άντωνιάδη, 'Η βιβλιοθήκη τού Ελληνικού Ινστιτούτου Βενε¬ 

τίας, Νέα Εστία 68, 1960, σσ. 1134-1141. — Άριστ. Στεργέλλη, Χειρόγραφα 
σημειώματα στα βιβλία τής παλαιας βιβλιοθήκης τής Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας, 

Θησαυρίσματα 4, 1967, σσ. 114-176. — Μ. I. Μανούσακα, Έκθεσις πεπραγμένων 
1966/1967, ένθ5 άνωτ,, σσ. 232 - 234. — Γ. Σ. Π λ ο υ μ ί δ η, Τά παλαιά έλληνικά βιβλία 
τής βιβλιοθήκης τού Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 

120- 156. 

5. Μ. I. Μανούσακα, ένθ’ άνωτ., σσ. 234-236. — Τού αυτού, Έκθεσις 
πεπραγμένων τού έν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών 
Σπουδών κατά τό έτος 1968, Θησαυρίσματα 5, 1968, σσ. 272- 273. 

6. [δ ο ρ 1ι ί ε] Αηΐοηϊ&άίδ, Κ’ίηδίίΐυΐ Οτεο άε νεηίδε, δ©3 όυίδ εΐ δοη ρΓθ§Γαηι- 
ιηε, 1ε ΟοΓηΓΏΐιηδίιΐέ άοηί ΐΐ ά Ιιέπΐέ, δεε ΙτέδΟΓδ ά’&Γί εΐ όε άοαιιηεηίδ, Αςεδέητίε άεδ Ιηδ- 

επρίίοηδ εί ΒεΙΙεδ-ΕείίΓεδ, οοηιρίεδ τεηάαδ όεε δέ&ηοεδ άε Γ&ηηέε 1960, Ρ2Π8 1961, σσ. 

127-143. — Σοφίας Άντωνιάδη, Εισαγωγή, Θησαυρίσματα 1, 1962, σσ. ε’- 

λελ — Ανωνύμου, Αεεαάεπιϊε ε Ιδίΐίαίΐ οαΐΐατεΐί εδίεπ ίπ ϊίαΐίδ. Οτεοία : ΠδΙίίαίο 
ΕΙΙειιίοο όί δίαάί Βΐζ&ηΐίπί ε ΡοδΙόίζαηΙίηί άί Υεηεζΐε, «Υΐία Ιίαΐίαπα», XVIII, 1968, σσ. 

τό όποιον έχω τήν τιμήν από τριετίας νά διευθύνω, έχει σκοπόν τήν μελέτην 
του ιστορικού παρελθόντος του βυζαντινού και του νεωτέρου Ελληνισμού, 

ώς οδτος προβάλλεται εις τά άρχεΐα τής Βενετίας καί γενικώτερον τής 

Τταλίας. 
'Η μόνη ύπάρχουσα ακριβής καί τεκμηριωμένη, αλλά λίαν συνοπτική 

ιστορία τής έν Βενετία Ελληνικής Κοινότητος είναι ή μονογραφία τού 
Τωάννου Βελούδου «'Ελλήνίϋν 'Ορθοδόξων αποικία έν Βενετία», έκδοθεΐσα 
τό πρώτον ίταλιστί τό 1847 καί ακολούθως πληρέστερον ελληνιστί τό 1872 

καί (εις δεύτερα ν έκδοσιν) τό 1893 λ Έκτοτε έδημοσιεύθησαν πολλαι επί 
μέρους μελέται υπό διαφόρων έρευνητών, ελλείπει όμως εισέτι ή μεγάλη 
καί πλήρης μονογραφία, ή άνταξία τής ιστορικής ταύτης Ελληνικής Κοι- 

νότητος. Αυτή τότε καί μόνον θά καταστή δυνατόν νά γραφή, όταν έξερευ- 

νηθούν ή καί έκδοθουν αί κυριώτεραι σειραί των εγγράφων (Μεπε§ο1ε, 

Οερίΐοΐαπ, ΟίοπιεΠ, Ειιπιΐηαπθ κλπ.) τού πολυτίμου άρχείου της. Καί προς 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην έργάζεται συστηματικώς τό ήμέτερον "Ινστιτούτον. 

Β' ί 

Διά τήν ιστορίαν τής Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας τό κεφάλαιον 
τής εκκλησιαστικής ιστορίας αύτής παρουσιάζει ιδιαιτέραν σπουδαιότητα 
όχι μόνον διότι ή θρησκεία καί ή ορθόδοξος λατρεία άπετέλεσε τόν ίσχυ- 

ρότερον κρίκον, όστις συνέδεε καί συνεκράτει άδιάσπαστον καί αμιγή 
τήν ελληνικήν ταύτην μειονότητα έν τή ξέντμ όχι μόνον διότι πλεΐστοι 
έκ των διακριθέντων εις τά γράμματα καί τάς τέχνας Ελλήνων τής Βενετίας 
ύπήρξαν κληρικοί, αλλά καί διότι ή εκκλησιαστική αΰτη ιστορία έγνώ- 

ρισε πολλάς διακυμάνσεις και περιπετείας. Οί Έλληνες τής Βενετίας, ορθό¬ 

δοξοι εις τήν μεγίστην π?νειονότητά των (ή «σχισματικοί», όπως εκαλούντο 
κοινώς υπό των Λατίνων), άναγνωρίζοντες μόνον τόν οικουμενικόν πατριάρ¬ 

χην Κωνσταντινουπόλεως ώς αρχηγόν τής "Εκκλησίας των, άλλα διαβιούν- 

τες εις κράτος τό όποιον είχε μέν έπίσημον θρησκείαν τήν καθολικήν, 

ήκολούθει δέ πολιτικήν άνεξιθρησκείας καί ανοχής μή έστερημένην έν 
τούτοις μεταπτώσεων καί αντιφάσεων, ή σαν υποχρεωμένοι νά προσαρμό- 

ζωνται έκάστοτε εις τάς περιστάσεις, ρυθμίζοντες άναλόγως τήν στάσιν 
των έναντι του Πάπα, τού έν Βενετία Λατίνου πατριάρχου καί τής Βενετι- 

519- 522. — Μ. I. Μανούσακα, Έκθεσις πεπραγμένων 1966/1967, Θησαυρίσματα 4, 
1967, σσ. 225-241. — Τού αυτού, Έκθεσις πεπραγμένων 1968, Θησαυρίσματα 5, 

1968, σσ. 255 -287. — Τού αυτού, “Εκθεσις πεπραγμένων 1969, Θησαυρίσματα 6, 

1969, σσ. 301 -325. 

1. Βλ. σ. 170, σημ. 1. 
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κής Πολιτείας. Ό Λατίνος πατριάρχης έπεζήτει νά ύπαγάγη αυτούς εις 
τήν δικαιοδοσίαν του καί ύποτάξη εις τήν Λατινικήν Εκκλησίαν, μολονότι 
διά παπικών βουλλών είχον ούτοι έξαιρεθή ταύτης. Οί δέ "Ελληνες έστηρί- 

ζοντο προς κατοχύρωσίν τής θρησκευτικής των έλευθερίας εις τά εύνοϊκά 
ύπέρ αυτών διατάγματα τής Βενετικής Πολιτείας, ή όποια κατά κανόνα έδεί- 

Κνυεν άκραν ελευθεριότητα καί εύμένειαν προς αύτούς, εις σπανίας δέ περι¬ 

πτώσεις (δίς ή τρις κατά τήν διάρκειαν δύο αιώνων) έπενέβαινε προς περιο¬ 

ρισμόν των θρησκευτικών των ελευθεριών. 

Τό περί τής έν Βενετία: Ελληνικής Εκκλησίας άποκείμενον εις τά 
αρχεία τής Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας, του Βατικανού καί άλλα 
υλικόν είναι άπειρον, συγκεντρωθέν ιδίως κατά τήν εποχήν τής επί Μελε¬ 

τίου Τυπάλδου, άρχομένου τού 18ου αίώνος, σοβαράς διενέξεως. Κατά τό 
τέλη τού παρελθόντος αίώνος έγράφησαν δύο σύντομοι γενικαί μελέται 
περί τού θέματος, ή μία υπό τού Ιταλού Βαιΐοΐοηιβο ΟβοοΗοΙΙϊ1 και ή άλλη 
υπό τού Γάλλου Ρ. Ρίεαηί2, αϊτινες όμως έστηρίχθησαν εις άνεπαρκές υλι¬ 

κόν καί κατέληξαν εις συμπεράσματα ίκανώς άμφισβητήσιμα. Περισσό¬ 

τερον ενημερωμένοι καί αντικειμενικοί είναι δύο πρόσφατοι (προ τριετίας 
δημοσιευθείσαι) μερικοί μελέται, ή τού "Ελληνος Νικολάου Μοσχονά3 

καί τού Ιταλού κληρικού ϋοη Οϊογ£ϊο Ρεόεΐίο4. Τό κύριον θέμα τής 
παρούσης εργασίας, τό περί των αρχιεπισκόπων Φιλαδέλφειας, αποτελεί 
προέκτασιν των δύο τούτων μελετών, διότι αρχίζει σχεδόν απ’ έκεΐ όπου 
σταματά ή δεύτερα. Δεν θά έπαναλάβω λοιπόν τά όσα έξετέθησαν εις τάς 
μελετάς αύτάς, παρά μόνον έν εϊδει βραχείας προεισαγωγής μέ τήν προσθή¬ 

κην καί δύο νέων ένδιαφερόντων στοιχείων. 

Μακροί καί τραχείς ύπήρξαν οί αγώνες τών Ελλήνων τής Βενετίας, 

διά νά έπιτύχουν τήν έλευθέραν άσκησιν τών θρησκευτικών των καθηκόν¬ 

των συμφώνως προς τό δόγμα των. Κατ’ άρχάς έτέλουν τάς ιεροτελεστίας 
των εις ιδιωτικός οικίας, έν κρύπτω, διότι καί τούτο άπηγορεύετο υπό τών 
βενετικών αρχών. Μετά τήν ένωσιν τής Φλωρεντίας (1439) επετράπη εις 

1. Βατίοΐοηχεο Θεεοΐιεΐίΐ, Τα ΒεριώΗοίΐ <3ί νεηεζΐα ε Ια οοΓίε (ύ Βοιηα πει 
ι-ίφροπί ύεΐΐα τεΐίβίοηε, νεηεζΐα 1874, I, 455-473 καί II, 349 - 368 (άοαπηεηίί, άρ. Α - ρ. 

2. Ρ. Ρ ϊ 5 3. η ί, Εεχ Οιι-έίϊεηδ <3ε πιε οπεηίαΐ 3 νεηΐδε εί άαηδ Ιεδ ροδδεδδίοηδ νε- 

ηΐΐϊειχηεδ (1439- 1791), Βενιιε ά’ΗίδΙοίΓε εί δε ΠίΐέπιΙιίΓε Βείΐβΐειίδεδ 1, 1896, σσ. 201 - 

224- καί ίταλιστί Ρ. Ρ > δ 3. η ΐ, I επδίΐ&αί δί πιο οπεηίαίε α νεηεζία ε ηεΐ ροδδεδίηχεβίί 
νεηεζίαηί (1439- 1791), Αίεηεο νεηείο 20, 1897, σσ. 361 - 384. 

3. Ν ι κ. Γ. Μοσχονα, I Οτεοΐ α Ύεπεζίπ ε 1& Ιογο ροδίζίοηε Γείΐβίοδα ηεΐ XV0 

δεοοίο, Ό Έρανιστής 5, 1967, σσ. 105- 137- έν σσ. 105 - 106, σημ. 3 ή προγενέστερα 

βιβλιογραφία. 
4. ΟΐοΓβΐο ΡεδεΙίο, ΚίςεΓείχε δίοποΐιε δυΐΐα ροδίζίοηε §ίυηδίοα εδ εεείε· 

δϊ&δΐίεα δει Οτεεί α νεηεζίε ηεΐ δεεοΐί XV ο XVI, Ρίιεηζε 1967 (Οίνίΐώ νεηεζίαηα, δίΐββϊ 
17). Βλ. καί κρίσιν τοϋ Γ. Σ. Πλουμί δ η, Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 294-297. 

αυτούς νά τελούν τάς λειτουργίας των δΓ ενωτικών ιερέων εις παρεκκλήσια 
λατινικών ναών, όπως τού ' Αγίου Βλασίου (δαη Βία§ίο). Αί πρώται όμως 
προσπάθειαι προς άνέγερσιν ίδιου ναού άπέτυχον καί αί χορηγηθεΐσαι 
άδειαι ήκυρώθησαν \ Τότε οί "Ελληνες ήκολούθησαν άλλην οδόν προς 
έπιτυχίαν τού σκοπού των. Τό 1498 έζήτησαν παρά τού Συμβουλίου τών 
Δέκα καί έπέτυχον τήν ΐδρυσιν Αδελφότητος (ΟοηΓΓείοπιίΙα) υπό τήν επω¬ 

νυμίαν τού 'Αγίου Νικολάου, έχούσης θρησκευτικούς καί φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, μέ ίδιον καταστατικόν, αύτοδιοικουμένης καί δυναμένης νά 

έκλέγη ίδιους ιερείς *. 

Ακολούθους έζήτησαν τό 1511 καί έπέτυχον τό 1512/1514 τήν άδειαν 
αγοράς οικοπέδου καί άνεγέρσεως ναού μετά κωδονοστασίου καί κοιμητη¬ 

ρίου. Ή άδεια παρεχωρήθη τόσον διά διατάγματος τού δόγη τής Βενετίας 
ΕεοηεΓόο ΕοΓοάεη, από 30 Απριλίου 15143, όσον καί διά δύο σχεδόν ταυ¬ 

τοσήμων βουλλών του Πάπα Λέοντος Γ, από 18 Μαΐου 1 καί 3 Ιουνίου 
1514 5. Αί δύο βουλλαι αύται, αί όποΐαι έπεκυρώθησαν διά μεταγενεστέρας 

1. Μ. I. Μανούσακα, Ή πρώτη άδεια (1456) τής Βενεπικής Γερουσίας για τό 
ναό τών Ελλήνων τής Βενετίας καί ό καρδινάλιος Ισίδωρος, Θησαυρίσματα 1, 1962, 

σσ. 109-118. — Ν. Γ. Μοσχονά, ένθ’ ανωτ., σσ. 114- 125. 

2. Ί ω. Β ε λ ο ύ δ ο υ, ένθ’ άνοιτ., σσ. 14-17. — Ν. Γ. Μοσχονα, ένθ’ άνωτ., 

σσ. 125- 126. Τό κείμενον του Καταστατικού τής Αδελφότητος φέρεται έν τή Μ&πε- 

βοΐ» αυτής (Βεβ. 219), <ρφ. 7Γ-13Γ. 
3. Τό διάταγμα έξεδόθη (έκ τοΟ πρωτοτύπου) ύπό Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή πρώτη 

άδεια, ένθ’ άνωτ., σ. 111, σημ. 1 και ακολούθως (έξ άντιγράφου) ύπό Ο. Ρεάαΐίο, 

Βίοετοΐιε δίοπςύβ, σ. 126 (άοο. XIV). Σημειωτέον ότι προ τοΰ έτους 1514 (Μ.Β. ΔΓίιϊ/ηιο) 

φέρεται έν τφ πρωτοτύπω ίνδικτιών XV™* (έν τω άντιγράφο) ίνδικτιών X), ήτις αντιστοι¬ 

χεί εις τό 1512. Πιστεύω δτι τό μέν 1512 είναι τό έτος καθ’ ο έλήφθη ή άπόφασιςτοϋ 
Συμβουλίου τών Δέκα (ή αΐτησις τών Ελλήνων υπεβλήθη τήν 4 Όκτωβρίου 1511, βλ. τό 
κείμενον αυτής παρά Ρ 1 α ηι ΐ η. Ο ο γ η β 1 ϊ υ δ, Εοοίβδΐαε νεηεΐ&ε, άεο&δ άεοΐιηα ςυίηύι 
(=νο1. XII), νεηοΐίίδ 1749, σσ. 371 - 372, εγγρ. Β'), τό δέ 1514 τό έτος τής άπολύσεως 
του διατάγματος. 

4. Ή βοϋλλα έξεδόθη ύπό Β α γ I. ΟεοοίιείΙΐ, ένθ’ άνωτ., τ. I, σσ. 461 -462. 

5. Έξεδόθη ύπό Ρ1. ΘοΓπεΙίυδ, ένθ’ άνωτ., σσ. 373 - 374 (έγγρ. Ο) καί ύπό 
Β&γΙ. ΘεςοΗείΙί, ένθ’ άνωτ., σσ. 462 - 463.Έπίσης εις τά ακόλουθα τεύχη, μετά παρα¬ 
πλεύρου μεταφράσεως εις τήν ελληνικήν : ΒονΡ.λα τον μακαριωτάτου Πάπα Λέοντος Γ 

περί τών προνομίων τών Γραικών και έπικϋρωσις εις τήν αυτήν τον 'Αγιωτάτου ΚΡνήμεντος 

Ζ', αίς ποοαετ έθη και έτέρα βοΰλΡ.α τον αυτόν Λέοντος Γ περί τής οικοδομής τής τον 

Μεγάλομάρτνρος Γεωργίου εκκλησίας έν ταύτη τή πόλ.ει... τά πάντα μέν εις άπλήν 

ρωμαϊκήν ψράσιν μεταγλωττισθέντα, άφιερο>θέντα δέ τω ενγενεστάτω Κυρίφ Κνοίω Σκαρ¬ 

λάτο) Δημητρίου τώ έκ Λαρίσσης, Ένετίησιν 1755, παρά Άντωνίω τφ Βόρτολι, σσ. 25 - 

30. — Βοϋλλα τον Μακαριωτάτου Πάπα Λέοντος Γ... κλπ. (σχεδόν όμοια επιγραφή), 

Ένετίησιν 1776, παρά Άντωνίω τώ Βόρτολι, σσ. 20 - 23. — ΒονλΧα τοΰ μακαριοοτάτον 

Πάπα Λέοντος κλπ. (ώς τό προηγούμενον), Ένετίησιν 1777, παρά Άντωνίφ τφ 
Βόρτολι, σσ. 20 - 23. Καί τά τρία τεύχη άπόκεινται έν Έλλην. Ίνστιτούτω Βενετίας. 
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τής 26 Μαρτίου 1526 του Πάπα Κλήμεντος Ζ' \ έχορήγουν εις τούς Έλληνας 
και τό σημαντικόν προνόμιον νά μή ύπάγωνται εις την δικαιοδοσίαν των 
τοπικών εκκλησιαστικών αρχών, ήτοι τού Λατίνου πατριάρχου τής Βενε¬ 

τίας. Ουτος άντέδρασε πολυτρόπως και έπηκολούθησαν σφοδραι διαμάχαι, 
ιδίως κατά τά έτη 1527- 1528, κατά τάς οποίας όμως αί βενετικαί άρχαί 
παρέσχον την προστασίαν των εις τούς Έλληνας 2. Τό οικόπεδον ήγορά- 

σθη τό 1526 καί έκτίσθη πρώτον μικρός προσωρινός ναός3. Ή άνέγερσις 
του μεγάλου ναού του ' Αγίου Γεωργίου ήρχισε μόλις τό 1539 και έπερατώθη 
τό 1573, μέ σημανπκάς θυσίας καί γενναίας συνεισφοράς4. 

Δύο φοράς έν τούτοις "Ελληνες λατινόφρονες κληρικοί έδωσαν αφορ¬ 

μήν εις την Βενετίαν νά έπέμβη διά διαταγμάτων περιοριστικών τής θρη¬ 

σκευτικής έλευθερίας των Ελλήνων. Ό πρώτος ήτο ο πολύς Αρσένιος 
Αποστολής, σημαντικός λόγιος καί αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας μετα- 

στάς εις τον καθολικισμόν 5, ό όποιος επέτυχε νά τού άνατεθή τό 1534 τό 
κήρυγμα έν τώ ναώ του ' Αγίου Γεωργίου6 καί ή εκλογή δύο ιερέων καθο- 

1. Έκδοθείσης υπό Γ ε ο η ί δ Α 11 π ί η, Τ>& αείαίε εί ΐηίεΓδΙϊΙϋδ ίη εοΐΐαίϊοηε Ογ- 

άϊηυιτ) εΐίδΐη εριιά Οταεοοδ δεενδίκύδ, Κοηιεε 1638, σσ. 5-14 (κείμενον) καί 14-21 (έλλην. 

μετάφρασις εις άρχαΐζουσαν) καί άκολούθως εις τά τεύχη : Βαηοΐίεεΐηιϊ Ραραβ (Λβηιβη- 

Ιΐε VII δηΐΐα.. . Τον Παναγιωτάτον Πάπα Κλήμεντος τον έβδομον επικνρωσις εις την 

βονλλαν τον Μακαριωτάτον Δέοντος δεκάτον υπέρ τής Εκκλησιαστικής των Γραικών 

Θρησκείας, έλλ.ηνιστι μεταφρασθείσα, καθά σώζεται μάλιστα παρά Λέοντι τώ Άλλατίφ 

εν τφ περί ηλικίας και διαστημάτων κτ. βιβλίο) έν 'Ρώμη τυπωθέντι, ,αχλη', νυν όέ έκ δευ¬ 

τέρου τνπωθεϊσα... Ένετίησιν, ,αψς', σσ. 7-24. — Βοϋλλ.α τον /ιακαριοηάτου Πάπα 

Δέοντος Γ..., 1755, σσ. 3-26 (μετά παραπλεύρου ελληνικής μεταφράσεως εις δημώ¬ 

δη). _ Βονλλα ... 1776 καί 1777 (βλ. ανωτέρω, σ. 175 σημ. 5), σσ. 5 - 19 (μετά τής αυτής 

μεταφράσεως). 
2. Βλ. Ο. Ρ ε ά & 1 ί ο, ένθ’ άνωτ., σσ. 53 - 69. 
3. Τ ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 26-27. Πβλ. καί Κ. Δ. Μέρτζιον έν 

Μνημοσύνη 1, 1967, σ. 176. 
4. Ί ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 27 - 57. — Σ ο φ ί α ς Ά ν τ ω ν ι ά δ η, Πο¬ 

ρίσματα από τήν μελέτην προχείρων διαχειριστικών βιβλίων των έτών 1544- 1547 καί 
1549- 1554 τής παλαιας Κοινότητος Βενετίας, Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών 33, 

1958, σσ. 466-487.— Τής αύτής, Νέα στοιχεία από κατάστιχα τής Ελληνικής 
Αδελφότητας Βενετίας (16ου αί.), Αφιέρωμα στή μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 

Αθήνα 1960, σσ. 63 - 67. — Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα 
(1547- 1806) πρός τούς έν Βενετίςτ μητροπολίτας Φιλαδέλφειας καί τήν Όρθόδοξον Ελ¬ 

ληνικήν Αδελφότητα, Βενετία 1968 (Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, 

άριθ. 3), σσ. 11-13. 
5. Βλ. περί τούτου Κ. I. Γιαννακοπούλου, Έλληνες λόγιοι εις τήν Βενε¬ 

τίαν, σσ. 151 -177. 
6. Τ ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σ. 60. Τό σχετικόν από 30 Μαρτίου 1534 διάτα¬ 

γμα τού Συμβουλίου των Δέκα (έκ τού ΝοΙ&Ιοπο άεϊ Οιρί άεΐ Οοπδίδΐίο άεί X), τού όποιου 
τήν προέλευσιν δέν έσημείοισεν ό Βελοϋδος καί δέν έξηκρίβωσεν ό Ο. Ρεάαΐίο, 

5 - 8 1970 
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λνκών λ Τούτο συνετάραξε τήν Αδελφότητα, άλλ’ ό Αποστολής, άπεβίωσεν 
ευθύς τό έπόμενον έτος. Ό δεύτερος ήτο ό ίερεύς Νικόλαος Τριζέντος, όστις, 
θεωρηθείς υπεύθυνος διά τήν έν έτει 1540 κλοπήν ίερας πολυτίμου είκόνος 
τής Θεοτόκου έκ τού ναού καί παυθείς διά τούτο υπό τής Αδελφότητος -,. 
προσέφυγεν εις τον Πάπαν Παύλον Γ' καί επέτυχε τήν από 6 Μαρτίου 
1542-βούλλαν αυτού ήτις άνεκάλεΐ τά υπό τού Λέοντος Γ πάραχωρηθέντα 
τό 1514 εις τούς Έλληνας προνόμια. Εις έκτέλεσιν τής βούλλας ταύτης,- τό 
από 11 Μαιου 1542 θέσπισμα τού βενετικού Συμβουλίου των Δέκα 4 έπανέ- 

φερεν είςάσχύν τό θέσπισμα τού 1534 περί επιβολής καθολικών ιερέων εις 
τον ναόν-τού 'Αγίου; Γεωργίου, εξεταζόμενων ύπό του λατίνου πατριάρχου 
ή του παπικού λεγάτου πρός έλεγχον του καθολικισμού των. Μόλις επτά 
όμως έτη βραδύτέρον ό αύτός Πάπας Παύλος Γ', διά. τής από 22 Ιουνίου 
1549 βόύλλάς του 5, άνεκάλε.σε τήν προηγουμένην. βούλλαν αυτού καί έπα- 

νέφερεν εις ισχύ ν τάς βόύλλάς τού Λέοντος Γτοϋ 1514, τάς τόςτον ευνοϊκός 
διά τούς "Ελληνας. Έκτοτε οί Έλληνες τής Βενετίας ήσκησαν ελευθέριος 
τά θρησκευτικά ίων καθήκοντα, 'άνευ ούδεμιάς έπεμβάσεως τής Λατινικής 
Εκκλησίας, έπί ένα καί ήμισυν αιώνα, μέχρι των αρχών τ?οΰ 18ου ,αίώνος. 

Ή Ελληνική Αδελφότης έξέλεγε τούς εφημερίους της, οί όποιοι §ίς ούδε- 

μίαν ομολογίαν καθολικής πίστεως ’ προέβαΐνον ενώπιον τού Λατίνου 
πατριάρχου. Και άπό τού τέλους τού. 16ου αίώνος έσχεν αϋτη τό προνό¬ 

μιον νά διατηρή, πλήν των ιερέων, καί διαδοχικήν σειράν όρθοδόξων μη¬ 

τροπολιτών," τών άρχιεπισΚόπων Φιλαδέλφειας- .εγκατεστημένων μονίμως 
έν Βενετία. Αλλά, πριν όμιλήσωμεν περί αύτών, θά ήθέλομεν νά άνακοι- 

νώσωμεν δύο νέα ένδιαφέροντα στοιχεία, προϊόντα προσφάτων ερευνών 
μας, τά όποια άναφέρονται εις τάς προνομιακός υπέρ τών. Ελλήνων βούλ- 

λας, τάς τού Πάπα Λέοντος Γ (1514) καί τήν τού Πάπα Παύλου Γ' (1549). 

Πώς ήδυνήθησαν οί "Ελληνες- νά έΛιτύχουν τάς· σημαντικός ταύτας 

ένθ’ άνωτ., σσ. 72 - 73, σημ. 5, ευρηται έν ΑπΛϊνίο Ριώόΐίοο τού Τταύ καί έν αντιγράφω 
. έν τώ Έλληνικώ Ίνστιτούτω Βενετίας (κατάλοιπα Τω. Βελούδου, θήκη 2, έγγρ. ιγ). 

1. Ί ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σ. 60. Τό. σχετικόν άπό 29 Μαΐου 1534 διάταγμα 
τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα έξεδόθη ύπό Ρ1 & ηι. Ο ο γ η ε 1 ί ιι δ, Εοοίεδϊαε νεηςίαε, ένθ’ 

άνωτ.,· σ. 375 (έγγρ.Έ').; . · σ.-μ·. -,. 

>2. Τω. Βελούδ ο υ, ένθ* άνώτ., σσ. 61-62.-^-Ο. Ρε ό ε 1 ί ο, ένθ’ άνωτ., σσ. 

77 - 78.— Μ. I. Μανούσακα, ένθ.’ άνωτ., σσ. 5 -11. — Το 0 αυτού, Γράμματα 
πατριαρχών καί μητροπολιτών τοϋ IΤ' αίώνος έκ του αρχείου τής έν Βενετίςτ. Ελληνικής 
Αδελφότητος, Θησαυρίσματα 5, 1968, σσ. 8-16. 

3. "Ανέκδοτον έν Παλάιώ Άρχείω Έλλην. Ινστιτούτου Βενετίας, ρηοο( 7.14, φφ. 

139-142 καί (έν ελληνική μεταφράσει) ργοο. 713.;.φ. 68-69. ; . . 

4. Έκδεδομένον ύπό Ρ1 & ηι. Οο γ η ε 1 ϊ ιι δ, ένθ’ άνωτ., σ.. 376 (έγγρ, Ρ). 

5. Έκδεδομένης ύπό Ρ 1 ά ιώ. Ο ο γ η ε 1 ί ιι δ, ένθ’ άνωτ.., σσ. 376 - 379 (έγγρ.·. Ο). 

ΈπετηρΙς ΓΕταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος Λ Ζ' 12 
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διά τήν θρησκευτικήν των ελευθερίαν βούλλας ; Όρθώς ό Οίοτείο Ρβόμΐίο 1 

απέδωσε τάς δύο βούλλας του Δέοντος Ι', γνωστού φιλέλληνος ούμανιστοΰ, 

υιού τού Λαυρέντιου των Μεδίκων, εις τούς περί αυτόν διαπρεπείς "Ελληνας 
λογίους, καί δή τον Ίανόν Λάσκαριν καί τον Μάρκον Μουσούρον, τούς 
όποιους έκάλεσεν εις Ρώμην ώς καθηγητάς τού ύπ’ αυτού ίδρυθέντος Ελλη¬ 

νικού Κολλεγίου. Ό Εοάαΐίο προσέθεσεν ότι τόσον ό Λάσκαρις όσον καί 
ό Μουσοΰρος προήρχοντο έκ Βενετίας καί εϊχον πιθανώς σχέσεις μέ τήν 
πόλιν ταύτην καί τήν αύτόθι Ελληνικήν Κοινότητα 2. Ή πιθανωτάτη αυτή 
ύπόθεσις δεν ήδύνατο έν τούτοις μέχρι σήμερον νά έπιβεβαιωθή, διότι 
ούδέν ίχνος των δύο τούτων Ελλήνων λογίων εΐχεν εύρεθή εις τά αρχεία 
τής Ελληνικής Αδελφότητος. Έξετάσαντες όμως προσφάτως τό ύπ’ άριθ. 

129 κατάστιχον αυτής, τό όποιον περιέχει κατά χρονολογικήν σειράν τάς 
τακτικάς εισφοράς των μελών τής Αδελφότητος (Ευιηίη&πο) από 1498 - 

1530, άνεύρομεν άναγεγραμμένον εις δύο συνεχή έτη καί υπό ήμερομηνίας 
5 Δεκεμβρίου 1514 καί 5 Δεκεμβρίου 1515 τό όνομα τού Μάρκου Μουσού- 

ρου, συνοδευόμενον μάλιστα τήν πρώτην φοράν καί υπό τού τίτλου τού 
φιλοσόφου: «Ματω ΜιιβιίΓΟ βοχο(ο»3. Ό Μουσούρος λοιπόν εΐχεν 
έγγραφή ώς μέλος τής Αδελφότητος (διά τον Ίανόν Λάσκαριν τούτο δεν 
ήτο εφικτόν, ώς πρεσβευτήν έν Βενετία τής Γαλλίας)4, επομένως ένδιε- 

φέρετο διά τά ζητήματά της καί συνεμερίζετο τούς άγώνας της. Γνωρίζομεν 
ότι αύτός οΰτος ό Πάπας Λέων, διά τού γραμματέως του Ρίοίΐ'ο Βεηιόο, 

εΐχεν απευθύνει επιστολήν προς τον Μουσούρον εις Βενετίαν, άπό 6 Αύ- 

γούστου 1513, καί έζήτει παρ’ αυτού νά έξεύρη έξ Ελλάδος μαθητάς διά τό 
υπό ΐδρυσιν Ελληνικόν Κολλέγιον, προσθέτων ότι θά τού έγραφε καί ό 
Λάσκαρις έκ Ρώμης περί τού ζητήματος 5. Δυνάμεθα λοιπόν νά εικάσωμεν 
ότι και ό Μουσοΰρος έγραψε προς τον Λάσκαριν (ή καί προς αύτόν τόν 
Πάπαν) περί τού αιτήματος τών Ελλήνων καί έπέτυχε τήν έκδοσιν τών 

παπικών τούτων προνομιακών βουλλών. 

Καί έρχόμεθα εις τήν βούλλαν τού Πάπα Παύλου Γ' τήν έκδοθείσαν τό 

1. Ο. Ρεάαΐίο, ένθ’ άνωτ., σσ. 45-47. 

2. Αύτόθι, σ. 47. 
3. Παλαιόν Άρχεϊον Έλλην. Ινστιτούτου Βενετίας, Κεβ. 129, φφ. 23Γ καί 24Γ. 
4. Β δ γ ί ε Κ η δ $, υη αηώ&δδ&όευΓ δε ΓΗεΙΙέηίδπιε —■ Ιεηυδ Ε3803Π5 — εί Ια Ιεα- 

δϊάοη βΓεοο-δ^ζαπίιηε δεηδ Πιατηεηΐδίτίε ίΓ&ηςεϊε, υρδαΙε-Ρ&πδ 1945, σσ. 102-139. 

5. ΡεΙτΐ Βεπιβί, Έρ&οΙαηιιη Εεοηίδ Οεεΐιτιί, ΡοηίΐΠοίε Μαχίηιι, ηοιτιίηε δοπ- 

ρΐαπιηι 1Π>π δεδεεΐιη, νεηείϋδ 1535,1Π>. IV, ερ. VIII· άνεδημοσιεύθη ύπό Ε. Εεβταηδ, 

ΒίΜϊοβΓ&ρΙιίε ΗεΙΙέηίηιιε... 3ΐιχ XV6 * εί XVI6 δίεείεδ, τ. 2, Ρεη'δ 1885, σ. 321. Πρβλ. και 
Μ. I. Μανούσακα, *Η παρουσίαση άπό τόν Ίανό Λάσκαρη τών πρώτων μαθητών 
τού Ελληνικού Γυμνασίου τής Ρώμης στον Πάπα Λέοντα 1' (15 Φεβρουάριου 1514), Ό 

Έρανιστής 1, 1963, σ. 168. 
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1549. Τίνες μετέπεισαν τόν Πάπαν νά έκδώση τήν βούλλαν ταύτην, άνακαλών 
τήν προηγουμένην δυσμενή διά τούς Έλληνας, τού 1542 ; Είναι γνωστόν 
ότι ό εις Βενετίαν έλθών, τόν Δεκέμβριον τού 1546, μητροπολίτης Καισα¬ 

ρείας Μητροφάνης, ώς έξαρχος τού οικουμενικού πατριάρχου Διονυσίου Β', 

μετέβη εις Ρώμην κατά Μάιον τού 1547 καί έγένετο δεκτός ύπό τού Πάπα λ 
Κατά μίαν εκδοχήν άπαντώσαν εις παραλλαγήν τής χρονογραφίας τού 
ψευδό - Δωροθέου Μονεμβασίας, έκδοθείσαν προσφάτως, τόν Μητροφάνην 
άπέστειλαν προς τόν Πάπαν «οί όδελφοί τής εκκλησίας τον Μεγάλου 
Γεωργίου, διά νά ελευθερώσει τήν εκκλησίαν αυτών άπό τήν δεσποτείαν αυτόν» 2. 

Τούτο πράγματι έπιβεβαιοΰται έξ ανεκδότου έν οοό. ΥαΙΐε. §ι\ 2124 (άριθ. 

183) καί άχρονολογήτου επιστολής προς τούς έν Βενετία Έλληνας ανω¬ 

νύμου ιεράρχου, όστις καθ’ ημάς εΐναι ό Μητροφάνης 8, περί τών έν Ροόμη 
μετά τού Πάπα συνομιλιών του διά τό ζήτημά των («. . .όσα μεν εγγράφους 
και άγραφους λεγβέντα, άμα δε καί δεηθέντα παρ* ημών, τον τής πρεσβυ¬ 

τέρας 'Ρώμης άρχιεραρχονντος, όσα δέ προς ημάς άποκριθέντα παρ’ αυτόν 
καί νποσχεΟέντα. ..»), ή διευθέτησις όμως τού οποίου δεν εΐχεν είσέτι 
έπιτευχθή. Φαίνεται λοιπόν ότι ό Μητροφάνης είχε μέντδιά τών προς τόν 
Πάπαν διαβημάτων του προωθήσει τήν λύσιν τού ζητήματος, άλλα τελικώς 
άνεχώρησεν έκ Ρώμης χωρίς ν’ άναμείνη αυτήν, διότι γνωρίζομεν ότι 
ευρίσκετο ήδη όπίσω εις Βενετίαν, έπιστρέφων εις Κωνσταντινούπολή, τήν 
4 Ιουνίου 1549 4, ενώ ή παπική βοΰλλα έξεδόθη μόλις τήν 29 Ιουνίου. 

Άλλ’ οί Έλληνες τής Βενετίας φαίνεται ότι δεν ήρκέσθησαν εις τήν 
αποστολήν καί τάς ένεργείας τού Μητροφάνους Καισαρείας. Όλίγους 
μήνας μετ αύτόν, άπέστειλαν εις 'Ρώμην καί έτερον πρόσωπον προς τόν 

1. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ή πατριαρχεία τού Διονυσίου Β' σέ μια 
παραλλαγή τού Τευδο-Δωροθέου, Θησαυρίσματα 1, 1962, σσ. 144-146 καί 157 - 158. — 
Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, σ. 7. 

2. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 146 καί 158. 

3. 'Η έπιστολή παρεδόθη δι5 αντιγράφου γενομένου διά χειρός Εμμανουήλ Προβα¬ 

τάρη κατά τά πρώτα έτη τής έν Ρώμη δράσεως αύτοϋ (1546 κέξ.)· βλ. Ρ α υ 1 € ά π α γ I, 

Εβδ ιηαηυδοπίδ οορίέδ ραι- Εηιηιαηυεί ΡΓοναΙαπδ (1546-1570). Εδδϋί ά’έίυάε οοάίεο1ο§ι- 
ηυε, Μέΐαηβεδ Ευ§έηε ΤίδδβΓαηί, νοί. VI (δίυάί ε Τεδίί, 236), 1964, σσ. 187- 188 καί 260 

(άριθ. 141). 'Η γραφή ομοιάζει πολύ προς έτέραν τού Προβατάρη, τού έτους 1546, παρά 
Ο α π α. γ I, ρΐ. 1 (Υαίϊο. . 1184, φ. 172), θά έγράφη λοιπόν ή έπιστολή κατά τό 1547 ή 
1548, δτε όντως ό Μητροφάνης εύρίσκετο έν Ρώμη. 

4. "Οτε καί συνέταξεν αύτόθι πληρεξούσιον (Ί ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 65 - 

66 καί Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, σ. 15). ’Άν καί ή 
άπό 6 Μαΐου 1549 (ίνδ. ζ') πραξις πατριαρχικού έξάρχου προς έγκατάστασιν έπιτρόπων 
έν Βενετία, ή φερομένη επί μεμβράνης έν τφ ύπ’ άριθ. 704 κώδικι τής βιβλιοθήκης τού 
Αγίου Σάββα (Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, 
τ. Β', έν Πετρουπόλει 1894, σ. 659) συνετάγη, ώς φαίνεται πιθανώτατον, ύπό του Μη¬ 
τροφάνους, τότε ούτος θά εΐχεν έγκαταλείψει ακόμη ένωρίτερον τήν Ρώμην. 
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αυτόν σκοπόν, ώς δεικνύουν αί ακόλουθοι μαρτυρίαι. Εις τό ταμιακόν 
βιβλίον τής Αδελφότητος, των έτών 1536 - 1547 (Κ.β§ί$ίΐΌ 68) και εν φ. 

108Γ συνηντήσαμεν τάς έξής άναγραφάς δαπανών : 

— [1547, αάι 30 Αηο8ίο].... ΡβΓ βοηίαάί αΐ βηΗβΐ' άί Κόπια 
ρβΓ άιιβ ΙίίίβΓβ βΐ ρβτ.αααηίί [η ιιηα αΐίτα.... Β. 1 $οΙά. 3 

— 12 Οβίιώήο. Ρβΐ' βοηίαάί α 8ίρηοβ Αηάτοηιω ,Νιιηζΐο ρβΓ 
αηάατ α Ηοιηα άιιβαίί η° 10 ά'οτο βοηιβ αρρατ ρβΓ 8\ιο . 

ΗββηβΓ Β. 12.... ί· 1 *οΙ& 16 

— 26 άίίΐο ρβΓ ηηο ύναζο άί ραηο 8βαήαίο Β. 16 ναΐ-Β. 2 Β. 3 80Ϊά. 12 

— άίίίο ρβτ βοηίαάί αΐ βητίβτ άί Ηοηια. ρβΓ ροΠατ βΐ άίίίο ραηο Β. 2 8θΙά. 8 

_άίίίο /ο ρβΓ αιιαηίί βοηίαάί αΐ βιιτίβΓ ρβΓ ροΓίατ α Ηοηια α 
8ΐ§ηοΓ Αηάβοηίβο Νηάιίο Β. 4 [αηο.. Β. 4 Β. 2 8θΙά. 8 

— άίίίο ρβΓ βοηίαάί αί άίίίο ρβΓ ροΓίατ α Ηοιηα ί Ιπβνί βί αΐίβο Β. 28θΙά.10\ 

"Εν και ήμισυ έτος λοιπόν προ τής έκδόσεως τής παπικής βούλλας ή 
Ελληνική * Αδελφότης δι’ εξόδων της ειχεν άποστείλει εις Ρώμην τον Αν¬ 

δρόνικον Νούκιον καί εν συνεχεία άπέστειλεν εις αύτόν ερυθρόν ύφασμα 
(προφανώς διά νά δοθή ώς δώρον) και παπικά ότονΐ (ίσως άντίγραφα τών 
προηγουμένων ή σχέδια του όΓενε τό όποιον έζήτει νά έπιτύχη). Ό Ανδρό¬ 

νικος Νούκιος, λόγιος καί συγγραφεύς λίαν γνωστός, μόλις ειχεν έπανέλθει 
εις Βενετίαν έκ περιοδείας του εις Ευρώπην, τής οποίας μάλιστα συνέγραψε 

1. Ιδού ή μετάφρασις τών αναγραφών τούτων: . 

— [1547, 30 Ανγούστου) .. .Μετρηθέντα εις τον ταχυδρόμον τής Ρώ¬ 

μης διά δύο έπιστολάς και προκαταβληθέντα διά μίαν άλλην λίρ. 1, σολδία 3 

— 12 ’Οκτωβρίου .. . Μετρηθέντα εϊς τον κύριον 3Ανδρόνικον Νούν¬ 

τσιον, διά νά μεταβή εις Ρώμην, δουκάτα χρυσά 10, όπως 

έμφαίνεται από την άπόδειξίν του — δουκάτα (τρέχοντα) 12 » 1, » 10 

— 26 του αυτού μηνάς, δι ενα πήχνν βαρυτίμου ερυθρόν υφάσμα¬ 

τος λίρ. 16 ... -.δουκάτα 2 » 3, » 12 

— Τή αυτή ημέρα, μετρηθέντα εϊς τον ταχυδρόμον τής Ρώμης, διά 

νά μεταφέρη τό ύφασμα τούτο.. » >} 1 8 

— Τή αυτή ημέρα προκαταβληθέντα εις τον ταχυδρόμον, διά νά τά 

φέρη εις Ρώμην, εις τον κύριον Ανδρόνικον Νούκιον δουκά- ■ 

τα (χρυσά) 4, Ισοδυναμοϋσι προς δουκάτα (τρέχοντα) 4 ... » 2, »8 

— Τή αυτή ήμερα., μετρηθέντα εϊς τον Ιδιον, διά νά μεταφέρη εις 
Ρώμην τά δυενΐ και άλλα...... }> %>' » 10 
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καί άφήγησιν λίαν ένδιαφέρουσαν '. Ό Νούκιος ειχεν έργασθή επί έτη 
έν Βενετίςι, ώς άντιγραφεύς ελληνικών χειρογράφων, εις την ύπηρεσίαν 
τοϋ φιλομούσου πρεσβευτοϋ τής Ισπανίας ΗιπΤαάο άε Μεηάοζα, ιδία κατά 
τά έτη 1541 - 1543 Ό τελευταίος ούτος συνέβη τότε προ μικρού νά διο- 

ρισθή (1546) καί νά έγκατασταθή (11 Απριλίου 1547) έν Ρώμη, ώς πρε¬ 

σβευτής τού Καρόλου Ε' παρά τή 'Αγία 'Έδρα3. Ό Νούκιος άρα ήλθεν 
εις Ρώμην μέ τήν ελπίδα νά πείση τον παλαιόν του προστάτην ν’ άσκηση 
τήν εις τον Πάπαν μεγάλην επιρροήν του υπέρ τής ύποθέσεως τών Ελ¬ 

λήνων. Είναι έξ άλλου πιθανόν ότι ό Νούκιος έτρεφε καί άλλην ελπίδα, 

νά συναντήση έν Ρώμη τον συμπολίτην του Ματθαίον Δεβαρήν4, δστις 
διέτριβεν, εργαζόμενος φιλολογικώς, έν τή αυλή τοϋ Πάπα καί ήτο προ- 

στατευόμενος τοϋ φιλομούσου καρδιναλίου Αλεξάνδρου Εαπιεεε, έγγόνου 
καί έξ απορρήτων τοϋ Πάπα5, διά νά τοϋ ζητήση νά άσκήση καί ούτος 
τήν έπιρροήν του προς έκδοσιν. τής νέας βούλλας. ’Γδού λοιπόν πώς οί 
Έλληνες ούμανισταί τής Βενετίας ήδυνήθησαν νά έξασφαλίσουν καί κατο¬ 

χυρώσουν τά προνόμια τοϋ έθνους των. 

1. Ν ί ο 3 η ά γ ε <3ε Ο ο γ ε γ γ ε, νογαββδ. Τεχίε εάίΐέ ρ3Γ I. - Α. άε Ρ ο ιι ο ε ιι 11, 

ΡΕΠδ, Εεε ΒεΙίεδ ΕεΙΙτεδ, 1962- έν σσ. 7-17 βιογραφικα τοϋ συγγραφέως. Ούτος ήρχισε 
τό ταξίδιόν του τήν άνοιξιν τοϋ 1546 (αυτόθι, σ. 16), συνοδεύων τόν πρέσβυν του Καρόλου 
Ε' Ο. νεΙίννΐοΕ άε Κ3νεηδ1είη, διά νά έπανέλθη τελικώς εις Βενετίαν. Ό I. - Α. <3ε Ρ ο υ- 

ε ε ιι 1 ΐ, ένθ’ άνωτ.,.σ. 17, γράφει ότι έκτοτε χάνονται τά ίχνη του. Ακριβώς όμως αμέσως 
τότε, τό 1547, εστάλη εις Ρώμην υπό τής Αδελφότητος, τής όποιας εϊχεν έγγραφή μέλος 
τήν 2 Απριλίου 1542 καί έπλήρωνε τάς έτησίας συνδρομάς του έκτοτε μέχρι καί τής 26 

Ιανουάριου 1547 (Κεβ. 130, φ. 152ν), οπότε άρα ειχεν έπανέλθει έκ τοϋ ταξιδιού του. Τί 
άπέγινε μετά τήν εις Ρώμην αποστολήν του, δέν είναι γνωστόν. 

2. ). - Α. όε Ρ ο ιι ε ε ιι 1 ί, ένθ’ άνωτ., σσ. 10-13. 

3. Βλ. Η. 3 ο (1 ί η, δίοΓΪΕ άεΐ Οοηαΐίο άί Ττεπίο, νοί. II, ΐΓΕάυζίοηε άί Ο ί υ 1 ί β 11 3 

Β 3 5 δ ο, τενίδίοηο άί I § ί η ί ο Κ. ο β β & τ, Βγ650Ϊ3 1962, σ. 322 καί Α. Ο ο η ζ ε 1 ε δ 
Ρ3ΐεποΪ3-Ε. Με 1ε, νίάΕ γ ο6γε8 άε ϋοη ϋίεβο Ηυηαάο άβ Μεηάοζα, τ. II, 

ΜΕάπά 1942, σσ. 14-15. 

4. Βλ. περί τούτου Ίω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, Ματθαίος Δεβαρής καί τό έν Ρώμη 
Ελληνικόν Γυμνάσιον, Άθηνα 26, 1914, σσ. 81-101. — Φαί δ. Κ. Μπουμπου- 

λίδου, Έλληνες λόγιοι μετά τήν "Αλωσιν. Β’. Τά έπιγράμματα τοϋ Ματθαίου Δε- 

βαρή, Έπετηρΐς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, έτ. 1961 - 1962,. σσ. 

387-411. 

5. Περί τοϋ Αίεδδ. ΡΕΓηεεε βλ. έν άλλοις ΟίονΕπηΐ Οτεί, I Ρ3Γηεδε. Ογεπ- 

άεζζα ε άεο3άεηζ3 άί ιιηα άίηΕδΙίΕ ίΐαΐίαηα, Κογπε 1954, σσ. 157 - 160. Ό Δεβαρής είργάσθη 
έπΐ πολλά έτη παρ’ αύτφ. Βλ. τήν αρχήν τής πρός αύτόν άφιερωτικής επιστολής τοϋ Πέ¬ 

τρου Δεβαρή (ανεψιού τοϋ Ματθαίου) εις τό έργον Μ ε 1 ί 6 ε ε ί ϋ ε ν ε γ ϊί Κύετ άε 
βΓ3εο3ε 1ίηβυ3ε ρ3Γ(ίευ1ϊδ. Αά ΑΙεχεπάτυπι ΡΗΓηεδίυω, εετάιιίΕΐεπι..., ΚοπίΕε 1588, άνα- 

δημοσιευμένης ύπό Ε. Ε ε. β γ ε η ά, ΒίόΙίοβΓΕρΗίε Ηεΐΐέηίριιβ... αυχ XV6 εί XVI6 δίέοΐεδ, 
2, Ρατίδ 1885, άριθ. 179, σσ. 52 κέξ., ώς καί τήν από 1564 έπιστολήν αϋτοϋ τούτου τοϋ 
Ματθαίου Δεβαρή πρός τόν Έρμόδωρον Λήσταρχον, τήν έκδεδομένην ύπό Φ α ί δ. Κ. 
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Γ' 

"Ας έλθωμεν τώρα εις τούς έν Βενετίμ ορθοδόξους μητροπολίτας. "Ηδη 
προ των μητροπολιτών Φιλαδέλφειας ή Ελληνική Αδελφότης δι’ άποφά- 

σεώς της άπό 8 Αύγουστου 1557 εξέλεξε τον «Κβνβνβηάο Μοηδίξηοΐ' Ζ)ο- 

ιηίιιο ΕραοΚηιηίο, βρίδοορο άβΐ ΖαηΙβ 6 Οβ^αΙΙοηία^ ίί φιιαΐ Ηαϋΰία α οβιΐίαΐ' 
ίη άίΐΐα ηοδίΓα βΗϊβδα άα νβεοονο» *: Πρόκειται περί του Ζακυνθίου επισκό¬ 

που Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Παχοιμίου Μάκρη, χειροτονηθέντος τό 
1550 καί ποιμάναντος μέχρι τουλάχιστον του 1567 2. Ό Παχώμιος, ευρι¬ 

σκόμενος έν Βενετίςι δι’ υποθέσεις του5, έδέχθη προσωρινώς την θέσιν 
καί, κατά τον Βελούδου, ίερούργησεν έπί έν μόνον έτος καί ύπήρξεν ό 
πρώτος όστις έπεσκόπευσεν έν Βενετία λ Άλλ5 ή σειρά τών διαδοχικών 
ορθοδόξων αρχιερέων έν Βενετία άρχίζει εϊκοσιν έτη βραδύτερον, τό 1577, 

διά του Γαβριήλ Σεβήρου, όστις έποίμανε τήν εκκλησίαν τής Βενετίας 
έπί 40 σχεδόν έτη (μέχρι τού 1616) καί ύπήρξεν ό σημαντικώτερος πάντων 
διά τήν δρδσιν καί τήν επιβολήν του. Ή μετά τον Σεβήρον (εις τον όποιον 
καί θά έπανέλθωμεν έν τέλει) διαδοχική σειρά τών έν Βενετία μητροπολιτών 
Φιλαδέλφειας 5 έχει ώς άκολούθως : 

Μπουμπού λ ίδου, Μιχαήλ - Έρμόδωρος Λήσταρχος, "Ελλην λόγιος τού ΙΤ' αίώ- 

νος. Άθήναι 1959, σσ. 39-40 (πρβλ. καί τάς σημειώσεις τοΰ έκδοτου έν σ. 42). 

1. Παλαιόν Άρχεϊον Έλλην. Ινστιτούτου Βενετίας, Κεβ. 219, φ. 65Γ. 

2. Βλ. Λ ε ω ν (δα X. Ζ ώ η, Ιστορία τής Ζακύνθου, Άθήναι 1955, σσ. 290 - 291. — 

Ήλία Α. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. 2, έν Άθήναις 1960, σσ. 55 καί 
93. Ό Παχώμιος μαρτυρεΐται ώς έπίσκοπος Ζακύνθου εις χρονογραφικόν σημείιομα τής 
30 Απριλίου 1567 έκδοθέν υπό Ν. Γεωργάραέν Νέψ Έλληνομνήμονι 4, 1907, σ. 

489, άπεβίωσε δέ αύτόθι τή 13 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους (Ή λ. Α. Τσιτσέλη, ένθ’ 

άνωτ., σ. 93). 

3. Βλ. τό άπό 4 Φεβρουάριου 1558 ψήφισμα τής βενετικής Γερουσίας (έκδεδομένον 
ύπό Κ. Ν. Σάθα, Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας, τ. 5, Ρεπε 1884, σσ. 188 - 389), 

δι’ ού έπεκυρώθη τό άπό 23 Αύγούστου 1557 γράμμα τοΰ Δόγη υπέρ αύτοϋ, παρά τήν σφο¬ 
δρών άντιδικίαν τών Κεφαλλήνιαν (πρβλ. καί Ή λ. Α. Τσιτσέλη, ένθ’ άνωτ., σ. 55). 

Ό Παχώμιος ήλθεν εις Βενετίαν διά νά ύποστηρίξη τήν ύπόθεσίγ του, φαίνεται δέ οτι 
έπανήλθεν εις Επτάνησον μετά τήν αίσίαν έκβασιν αυτής. 

4. Ί ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 67 - 68. 

5. Κατάλογον τών έν Βενετίςι μητροπολιτών Φιλαδέλφειας, μετ’ άκριβών, άλλ’ 

ανεπαρκών περί ένός έκάστου στοιχείων, βλ. παρά Ί ω. Β ε λ ο ύ δ φ, ένθ’ άνωτ., σσ. 68 - 

105. Βλ. καί Γερμανού Άθανασιάδου, Οίέν Βενετία άρχιερατεύσαντες μητρο- 

πολϊται Φιλαδέλφειας (1577 - 1790), Νέος Ποιμήν 4, 1922, σσ. 595 -624 (στηρίζεται κυ¬ 

ρίως εις τά τοΰ Βελούδου). Έγγραφα άναφερόμενα εις αυτούς, τή βοήθεια τών όποιων 
είναι δυνατόν σήμερον νά γίνη εύρυτέρα διαπραγμάτευσις τοΰ θέματος, έξεδόθησαν εις 
τάς άκολούθους σύλλογός : — Χρυσόβουλλα καί γράμματα τών οικουμενικών πατριάρχων 
εις άνήκοντα τούς Φιλαδέλφειας μητροπολίτας ύπερτίμους καί έξάρχους πατριαρχικούς 

— Θεοφάνης Ξενάκης (14 Μαρτίου 1617 - 29 Φεβρουάριου 1632 |), 

Κύπριος, πρφην ίερεύς έν Βενετία καί διορθωτής έκκλησιαστικών 

βιβλίων λ 
— Νικόδημος Μεταξάς, αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας καί Ζακύν¬ 

θου, 6 γνωστός συνεργάτης τού Κυρίλλου Λουκάρεως -, όστις, εκλε¬ 

γείς τήν 12 Απριλίου 1632, παρητήθη τό 1635, προτιμήσας νά παρα- 

μείνη έν τή αρχιεπισκοπή του8. 

— Αθανάσιος Βελλεριανός (6 Μαΐου 1635- 10 Απριλίου 
1656 Ί*), μετατεθείς έκ τής επισκοπής Κυθήρων1. Ούτος, δραστήριος 
καί. φίλος τής έπιδείξεως, επέτυχε σημαντικά υπέρ αύτοΰ προνόμια έκ 
μέρους και τής Βενετικής Πολιτείας και τής Ελληνικής Αδελφότη¬ 

τος καί τών οικουμενικών πατριάρχων 5. 

—Μ ελέτιος Χορτάτσης (25 Μαρτίου 1657 - 25 Ιουλίου 1677 Ί-), 

ίερεύς,διδάσκαλος καί συγγραφεύς, έξ επιφανούς κρητικής οικογένειας6. 

— Μεθόδιος Μορώνης (19 Δεκεμβρίου 1677-29 Αύγούστου 
16791), πρφην οικουμενικός πατριάρχης7. 

— Γεράσιμος Βλάχος (3 Σεπτεμβρίου 1679 - 24 Μαρτίου 1685 ΐ), 

Κρής σοφός, πολυγραφώτατος, ό λογιώτερος πάντων 8. 

— Μελέτιος Τυπάλδος (28 Μαρτίου 1685 - 6 Μαΐου 1713 γ), εύπαί- 

δευτος Κεφαλλήν, έπί τού οποίου προεκλήθησαν άνωμαλίαι ένεκα τής 

εις τον Πάπαν υποταγής του 9. 

καί προέδρους πνευματικούς τής Ένετίησι τών ορθοδόξων Κοινότητος, έκδόντος Ί ω- 

άννου Βελούδου, Βενετία 1873 (β' έκδ. 1893). — Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα 
πατριαρχικά γράμματα (1547- 1806) προς τούς έν Βενετίςι μητροπολίτας Φιλαδέλφειας 
καί τήν ορθόδοξον Ελληνικήν Αδελφότητα, Βενετία 1968. — Τού αύτοΰ, Συλλογή 
Ανεκδότων έγγραφων (1578 - 1685) άναφερομένων εις τούς έν Βενετίςι μητροπολίτας Φι¬ 

λαδέλφειας, Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 7-112. 

1. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 14-36 (σσ. 34- 39)· βλ. καί (περί τής 
χρονολογίας τοΰ θανάτου του) σ. 41. 

2. Τοΰ αύτοΰ, Συλλογή, άριθ. 18-19 (σσ. 42-44). 

3. Τοΰ αύτοϋ, Συλλογή, άριθ. 21 -22 (σσ. 46 - 50). 
4. Τοΰ αύτοΰ, Συλλογή, άριθ. 17 (σσ. 40 - 42), 20 (σσ. 45 - 46), 23 - 39 (σσ. 50 - 

80)* βλ. καί προσωπογραφίαν του έν πίν. Δ'. 

5. Τοΰ αύτοΰ, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 20 (σσ. 63 -69). 

6. Τοΰ αύτοΰ, Συλλογή, άριθ. 40 - 45 (σσ. 80 - 91)' βλ. καί (περί τής χρονολο¬ 

γίας τοΰ θανάτου του) σ. 92 καί προσωπογραφίαν του έν πίν. Τ'. 

7. Τοΰ αύτοΰ, Συλλογή, άριθ. 46 - 47 (σσ. 91 - 94). 
8. Τοΰ αύτοΰ, Συλλογή, άριθ. 48-52 (σσ. 94- 104)· βλ. καί (περί τής χρονο¬ 

λογίας τοΰ θανάτου του) σ. 106 καί προσωπογραφίαν του έν πίν. Ζ’. Μονογραφία περί τοΰ 
Βλάχου ώς φιλοσόφου, φιλολόγου καί θεολόγου δημοσιεύεται προσεχώς ύπό τοΰ καθηγ. 

κ. Β. Τατάκη. 
9. Τοΰ αύτοΰ, Συλλογή, άριθ. 53 - 55 (σσ. 105 - 108). 
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Καί τελευταίος, μετά μακροχρόνιον, συνεπείμ των ανωμαλιών τούτων, 
■:· χηρείαν του θρόνου, ό Σωφρόνιος Κ ο υ τ ο ύ β α λ η_ς (3 Σε¬ 

πτεμβρίου 1780- 30 Νοεμβρίου 17901), μετατεθείς έκ τής . αρχιεπι¬ 

σκοπής Κεφαλληνίας και Ζακύνθου λ 

Δεν προτιθέμεθα ενταύθα να βιογραφήσωμεν τούς ανωτέρω μητροπολί- 
τας, μερικοί των οποίων υπήρξαν σημαντικαί προσωπικότητες τής Εκκλη¬ 

σίας ή καί των γραμμάτων. Θά έξετάσωμεν μόνον την διοι,κητικήν έξάρτη- 

σιν καί τάς σχέσεις των μετά των τεσσάρων αρχών, μεθ’ ών συνεδέοντο : 

τού,οικουμενικού πατριάρχου, τής έν Βενετία Ελληνικής "Αδελφότητος, 

του Πάπα καί τής Βενετικής Πολιτείας. 

Είναι γνωστόν ότι ή Βενετία εις τάς έν Ανατολή έλληνικάς κτήσεις 
της (Κρήτην, Πελοπόννησον, Επτάνησον) άνεγνώριζε μέν ώς νόμιμον 
εκκλησίαν την λατινικήν καί είχεν έγκαθιδρύσει λατινικήν ιεραρχίαν, 

επέτρεπεν όμως, ιδίως από των μέσων τού 16ου αί. καί έξης, μετά τήν απο¬ 

τυχίαν τής ούνιτικής κινήσεως, εις τον πληθυσμόν των χωρών αυτών, κατά 
τήν μεγίστην πλειονότητα ορθόδοξον, τήν έλευθέραν άσκησιν.,τής θρησκείας 
του 2 3 4. Συχνάκις· εις τάς μετά το,ΰ λατινικού κλήρου διενέξεις του ή Βενετία 
έτάσσετο με τό; .μέρος του και έξέδιδε ψηφίσματα προστατευτικά των θρη- 

ψκευτ.^ών του;;ε>^ευθερίων, διά νά μή έπισύρη τήν δυσαρέσκειαν τουΆ. 

Εις τινας των Ίονίων νήσων ή Βενετία είχεν επιτρέψει καί τήν ϋπαρξιν 
ορθοδόξων αρχιερέων, παρά τούς καθολικούς. Εις τήν Κρήτην αντίθετος 
είχεν έξ αρχής καταργήσει τήν ορθόδοξον ιεραρχίαν καί εΐχε τάξει έπί κεφα¬ 

λής τού ορθοδόξου κλήρου τούς πρωτοπαπάδες, πρόσωπα τής ίδικής της 

εμπιστοσύνης, ξ Γνωρίζουσα ό.τι ό ελληνικός πληθυσμός άνεγνώριζεν ώς 
μόνον θρησκευτικόν; του ηγέτην τον οικουμενικόν πατριάρχην καί φοβού¬ 

μενη έθνικάς εξεγέρσεις, άπηγόρευεν αυστηρός (αλλά όχι πάντοτε αποτε¬ 

λεσματικός) πάσαν επικοινωνίαν καί σχέσιν τού πληθυσμού τούτου 
μετά τού πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ή έπέμβασιν .τού πατριαρ¬ 

1. Του α ύ τ ο 0, Ανέκδοτά-πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 29 - 35 (σσ. 94-119) 

και 37 - 38 (σσ. 123 - 126). ά- 

2. Βλ. Στεφάνου.Ξανθουδίδο υ, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά των 
Ενετών αγώνες των Κρητ&ν, έξεδ. έπιμελείρ Ί ω ά.ν ν ο υ Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η (Τεχίε 
ιιηά ΡοΓδοΗυηβεη ζιιγ 8γζαηΐίηΪ5θ1ι - ηεϋ^πεείιίδείιεη ΡήϊΙο1ο§ϊε, Νγ. 34). Αίΐιεη 1939, σσ. 

153 κέξ. — Ε γ ηι α η η ο Οο! Ε υ η ζ ί, Οεΐΐα· εοηΐάίζΐοηε ρόΐίΐϊεα άεΐΐε Ιεοίε Ιόηίε δοΐίο 
ϋ άοηιϊηίο νεπείορ νεηεζΐα 1858, σσ. 359 κέξ.<· - ·.·-:.-. 

3. Στ. Ξ α ν θ ο υ 5 ί δ ο υ, ένθ’.άνωτ.,'-σσ. 156-»·157. ... 

4. Μ. I. Μανούσακα. Βενετικά έγγραφα άναφερόμ εναγείς τήν εκκλησιαστικήν 
ιστορίαν τής Κρήτης του Μου - 16ου αίώνος (Προιτοπαπάδες καί πρωτοψάλται Χάνδα- 
κος), ΔΙΕΕ 15, 1961, σσ. 149 - 233.:· .... 

χείου εις τά θρησκευτικά ζητήματα των Ελλήνων υπηκόων της 1. "Αλλά 
καί όπου είχεν επιτρέψει τήν διατήρησιν όρθοδόξων αρχιερέων, έφρόν- 

τιζεν όπως ή εκλογή αυτών διενεργήται υπό τού εντοπίου κλήρου 
καί πληθυσμού καί όχι υπό τής συνόδου τού οικουμενικού πατριαρ¬ 

χείου-, παρά τού όποιου έν τούτοις έπεδίωκε, διά των έν Κωνσταντινουπό- 

λει διπλωματικών αύτής έκπροσώπων, νά έχη τήν έκ των υστέρων έπικύ- 

ρωσιν τής έκλογής. Όσάκις όμως τό πατριαρχείου δεν τήν παρεΐχεν, 

ήδύναντο νά προκληθοΰν σοβαρά ζητήματα, διότι άρχιερεύς μή αναγνω¬ 

ριζόμενος ύπό τού οικουμενικού πατριάρχου δεν άνεγνωρίζετο ουδέ υπό 
τού ορθοδόξου ποιμνίου του. 

Προκειμένου τώρα περί τών έν Βενετία έγκατασταθέντων από τού τέλους 
τού 16ου μέχρι τού τέλους τού 18ου αϊ. μητροπολιτών Φιλαδέλφειας, παρα- 

τηροϋμεν ότι ή Βενετική Πολιτεία ήκολούθει έν τή μητροπόλει αύτής 
θρησκευτικήν πολιτικήν έτι μάλλον φιλελευθέραν καί ευνοϊκήν διά τούς 
ορθοδόξους, καί τούτο είναι εύνόητον, διότι ούδένα διέτρεχεν ενταύθα 
κίνδυνον έξεγέρσεως. "Οχι μόνον δηλαδή έστεργε τήν ύπό τής Έλλην. 

Αδελφότητος έκλογήν καί τήν έν αυτή τή βενετική πρωτευούση παραμο¬ 

νήν αυτών, αλλά καί έμερίμνα διά τήν κανονικήν διαδοχήν των, έπιτυγχά- 

νουσα τήν έκάστοτε έγκρισιν τού οικουμενικού πατριάρχου, καί ένίσχυε 
παντοιοτρόπως αυτούς. Οΰτω πράττουσα έγνώριζεν ότι ήτο άρεστή εις τούς 
έν Βενετία Έλληνας υπηκόους της, στοιχεΐον πολυάριθμον καί ζωτικόν, 

τού οποίου είχε τήν ανάγκην καί έν πολεμώ καί έν ειρήνη. Μετά τήν έν 
Βενετία μόνιμον έγκατάστασιν του πρώτου μητροπολίτου Φιλαδέλφειας 
Γαβριήλ Σεβήρου, τής όποιας τάς ίδιαζούσας συνθήκας θά έξετάσωμεν 
ιδιαιτέρως έν τελεί τής παρούσης μελέτης, ήκολουθείτο προς έγκαθίδρυσιν 
έκάστου τών διαδόχων του ή ακόλουθος διαδικασία. Ή γενική συνέλευσις 
τής Ελληνικής "Αδελφότητος. Βενετίας, άμα τώ θανάτω έκάστου μητροπο¬ 

λίτου, έξελεγε τον διάδοχόν του. Οϋτος ή μετέβαινεν εις Κωνσταντινούπο¬ 

λή διά νά χειροτονηθή απ’ ευθείας ύπό τού οικουμενικού πατριάρχου ή 
έχειροτονεϊτο ύπό τριών όρθοδόξων αρχιερέων έν Έπτανήσφ (ώς ό Χορ- 

τάτσης καί ό Βλάχος) ή καί έν αυτή τή Βενετίμ (ώς ό Τυπάλδος). Διά νά 
είναι όμως έγκυρος ή χειροτονία, έπρεπε νά έκδοθή πατριαρχικόν σιγίλλιον 
παρέχον τήν σχετικήν «έκδοσιν». Τήν χορήγησιν τού σιγιλλίου τούτου 

3. Μ. I. Μανούσακα, Μέτρα τής Βενετίας έναντι της έν Κρήτη έπιρροής.τοϋ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1418 - 1419), ΕΕΒΣ 
30, 1960- 1961, σσ. 85- 144 και 704. 

2. Ούτως έν Έπτανήσω (Ε τ ηι. Ειιηζ ΐ, ένθ’ άνωτ., σσ. 407 - 411) καί έν Πελοπόν¬ 

νησο) (Ί α κ. Β ι σ β ί ζ η, Ή έκλογή τών μητροπολιτών καί επισκόπων έν Πελοποννήσιρ 
κατά τήν Βενετοκρατίαν (1685 - 173 5), Έπετηρίςτοϋ Αρχείου τής 'Ιστορίαςτοΰ Ελληνικού 
Δικαίου τής Ακαδημίας Αθηνών 7, 1956, σσ. 1-9). 
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έζήτει παρά του οικουμενικού πατριάρχου τόσον ή Ελληνική Αδελφό¬ 

της Βενετίας (δι’ επιστολών ή και πληρεξουσίων έν Κωνσταντινουπόλει) 

όσον και ή βενετική Γερουσία διά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει βαΐλου. Ό 
Πάπας ούδεμίαν άνάμειξιν είχε ποτέ εις την εκλογήν καί τήν χειροτονίαν 
ταύτην ούδ’ ήροπατο ποτέ. Οί ουτο> χειροτονούμενοι ορθόδοξοι μητροπο- 

λίται Φιλαδέλφειας έξηρτώντο έκ του οικουμενικού πατριάρχου και μόνον, 

τού οποίου καί έθεωρουντο ώς επίτροποι, έκυβέρνων δέ τήν έν Βενετία 
ορθόδοξον εκκλησίαν καθ’ ήν πνευματικήν έξουσίαν εϊχον λάβει έξ αότου, 

μή έχοντες ούδεμίαν έξάρτησιν έκ τοΰ Πάπα, τον όποιον δεν άνεγνοδριζον, 

ούδέ δεχόμενοι ούδεμίαν έπέμβασιν αύτοϋ. 

Άλλ’ άς έξετάσωμεν είδικώτερον ποΐαι ήσαν αί σχέσεις των έν Βενε¬ 

τία μητροπολιτών Φιλαδέλφειας προς τάς ώς άνω τέσσαρας άρχάς. 

α) Καί πρώτον περί των σχέσεων αύτών προς τον οικουμενικόν πατριάρ¬ 

χην. Εϊδομεν ότι οί μητροπολΐται Φιλαδέλφειας ή έχειροτονούντο απ’ 

εύθείας ύπ’ αύτού (ώς οί δύο πρώτοι Γαβριήλ Σεβήρος, τό 1577, καί Θεο¬ 

φάνης Ξενάκης, τό 1617)1 ή προεχειρίζοντο υπό τριών ορθοδόξων άρχιε- 

ρέων2, χορηγουμένης τής πατριαρχικής «έκδόσεως» 8 καί εΐτα έπικυρου- 

μένης τής εκλογής καί χειροτονίας διά κανονικού σιγιλλίου. Τά σιγίλλια 
ταϋτα διεσώθησαν έν τώ άρχείω τής Ελληνικής Κοινότητος καί έξεδό- 

θησαν υπό του Βελούδου4. Μόνον διά τον Νικόδημον Μεταξαν δεν ύπάρχει 
σιγίλλιον, διότι ούτος, ώς εΐπομεν, παρητήθη χωρίς ν’ άναλάβη, καθώς καί 
διά τον Μεθόδιον Μορώνην, διότι ούτος, ώς διατελέσας ήδη οικουμενικός 
πατριάρχης, δεν εΐχεν άνάγκην χειροτονίας, έλαβε δέ τήν μητρόπολιν 
Φιλαδέλφειας προεδρικώς. Σημειωτέον ότι διά τούς "Αθανάσιον Βελλερια- 

νόν, ήδη επίσκοπον Κυθήρων, καί Σωφρόνιον Κουτούβαλην, ήδη αρχιεπί¬ 

σκοπον Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, μετατεθέντας εις τήν μητρόπολιν 
Φιλαδέλφειας, δεν έγένετο χειροτονία, άλλ’ ή τελούμενη επί μεταθέσει ιερο¬ 

ί. Βλ. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, σ. 37 καί κατωτέρω σ. 209, σημ. 2-4. 
2. Ώς ό Μελέτιος Χορτάτσης (Μ. I. Μανούσακα, Συλ?,,ογή, άριθ. 41, σσ. 

82- 84), ό Γεράσιμος Βλάχος (αυτόθι, άριθ. 51, σσ. 98 - 102), ό Μελέτιος Τυπάλδος (αυ¬ 

τόθι, άριθ. 53, σσ. 105 - 106) καί ό Σωφρόνιος Κουτούβαλης (Μ. I. Μανούσακα, 

“Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 32, σσ. 108-311). 

3. Δείγματα τοιούτων «έκδόσεων» βλ. έκδεδομένα υπό Γερμανού “Αθανα¬ 

σία δ ο υ, έν Νέφ Ποιμένι 4, 1922, σ. 611 (διά τόν Γεράσ. Βλάχον), ύπό Κ. Ν. Σ ά θ α, 

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, έν Βενετία 1872, σσ. 327 - 331 (διά τόν Σωφρόν. Κουτού- 

βαλην) καί (έν ιταλική μεταφράσει) Οπό Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, σ. 84 (διά τόν 
Μελέτ. Χορτάτσην). 

4. Ί ω. Βελούδου, Χρυσόβουλλα καί γράμματα, άριθ. Τ' (διά τόν “Αθαν. Βελ- 

λεριανόν), Θ' (διά τόν Μελέτ. Χορτάτσην), Γ (διά τόν Γεράσ. Βλάχον), ΙΒ' (διά τόν Μελέτ. 

Τυπάλδον) καί ΙΕ' (διά τόν Σωφρόν. Κουτούβαλην). 
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τελεστία ’. Οί μητροπολΐται όμοκ Φιλαδέλφειας όχι μόνον έχειροτονούντο 
ύπό τοΰ οικουμενικού πατριάρχου ή των κατ" έκδοσιν όριζομένων ύπ5 

αυτού εκπροσώπων, άλλα καί καθηροΰντο συνοδικώς. Τούτο συνέβη τό 
1712 διά τόν Μελέτιον Τυπάλδον, άποστατήσαντα τής όρθοδοξίας καί άνα- 

γνωρίσαντα τήν παπικήν έξουσίαν2. Επίσης τό 1762 διά τόν έκλεγέντα 
υπό τής Αδελφότητος και χειροτονηθέντα έν Έπτανήσα), ύπό όρθοδό- 

ξων αρχιερέων, Γρηγόριον Φατσέαν, ό όποιος καθηρέθη συνοδικώς ύπό 
τοΰ οικουμενικού πατριάρχου, διότι έχειροτονήθη άνευ έκδόσεως καί διότι 
δεν άπέστειλεν ομολογίαν ορθοδόξου πίστεως* διά τούτο καί ουδέποτε 
άνεγνωρίσθη έκ μέρους του ώς μητροπολίτης, καί παρά τήν έπίσημον 
ύποστήριξιν τής Βενετικής Πολιτείας \ 

Περί τού ότι οί μητροπολΐται Φιλαδέλφειας έξηρτώντο έκ τού οικου¬ 

μενικού θρόνου μαρτυρεί καί τό γεγονός ότι, άν καί ήδρευον έν Βενετία 
κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνα, έθεωρουντο κανονικώς ώς οί άρχιερεΐς τής 
μικρασιατικής Φιλαδέλφειας καί διά τούτο μετά τήν πτώσιν τής Βενετικής 
Πολιτείας τό 1797 ή έδρα τούτων έπανήλθεν εις τήν φερώνυμον επαρχίαν4. 

Οί έν Βενετία μητροπολΐται Φιλαδέλφειας διετήρουν έν τή φήμη 
καί τή προσφωνήσει αύτών καί τόν καθιερωμένον τίτλον τοΰ ύπερ- 

τίμου και έξάρχου πάσης Λυδίας 5, συχνάκις όμως, ήδη από τού πρώ¬ 

του Γαβριήλ Σεβήρου, ώνομάζοντο εις τά πατριαρχικά γράμματα και 
έξαρχοι ή έπίτροποι ή τοποτηρηταί πατριαρχικοί 6. Τούτο έπέτρεπεν είς 

1. Βλ. (διά τόν Κουτούβαλην) Μ. I. Μανούσακα, “Ανέκδοτα πατριαρχικά 
γράμματα, άριθ, 32 (σσ. 108-111), ίδίμ σ. 111, σημ. 5. 

2. Βλ. τό συνοδικόν γράμμα περί τής καθαιρέσεώς του, άπό “Ιουνίου 1712, παρά 
Ί ω. Β ε λ ο ύ δ φ, Χρυσόβουλλα καί γράμματα, άριθ. ΙΔ' (σσ. 79 - 92). 

3. Γ ε ω ρ γ. Σ. Π λ ο υ μ ί δ η, Ό άρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας Γρηγόριος Φατσέας 
(1762- 1768), Θησαυρίσματα 4, 1967, σσ. 85-113. —Μ. I. Μανούσακα, “Ανέκδοτα 
πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 24 - 28 (σσ. 80 - 94). 

4. Βλ. Παναγ. Γ. Νικολόπουλονέν Θρησκευτική καί “Ηθική Εγκυκλο¬ 

παίδεια 11, 1967, στ. 1035- 1037, λ. Φιλαδέλφεια. 

5. Ί ω. Βελούδου, Χρυσόβουλλα καί γράμματα, άριθ. Θ' (σ. 53), ΙΓ' (σ. 75), — 

Μ. I. Μανούσακα, “Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 9, στίχ. 4 (σ. 30), άριθ. 
12, στίχ. 2 (σσ. 40 - 41), άριθ. 13, στίχ. 2 (σ. 44), άριθ. 14, στίχ. 2 (σ. 46), άριθ. 15, στίχ. 2 

(σ. 49), άριθ. 16, στίχ. 2 (σ. 54), άριθ. 17, στίχ. 2 (σ. 55), άριθ. 21, στίχ. 2 (σ. 70), άριθ, 37, 

στίχ. 2 (σ. 123)'πρβλ. καί άριθ. 11, στίχ. 2 (σ. 36), ένθα ή προσφώνησις «ύπέρτιμε και 
εξαρχε Σάρδεων». 

6. Ί ω. Βελούδου, Χρυσόβουλλα καί γράμματα, άριθ. Β' (σ. 11: επίτροπος), 

Τ' (σσ. 38 - 39 : έξαρχος), Ζ' (σ. 42 : εξαρχος), Η' (σσ. 48, 49, 50, 51 — Μ. 1. Μανούσα- 

κ α, “Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 20, στίχ. 20, 23, 29 : επίτροπος και έξαρχος), 

ΙΕ' (σ. 98 : έξαρχος). — Μ. I. Μανούσακα, “Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα άριθ. 

5, στίχ. 4 (σ. 18 : καθολικός επίτροπος και εξαρχος), αυτόθι, στ. 10 (επίτροπος), άριθ. 12, 

στίχ. 3 (σ. 41 : επίτροπος καθολικός), άριθ. 14, στίχ. 3 (σ. 46: ομοίως), άριθ. 15, στίχ. 3 
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αυτούς νά ασκούν πνευματικήν εξουσίαν καί εις. άλλας υπό τούς Βε- 

νετούς ορθοδόξους εκκλησίας, ώς αί τής Δαλματίας 1 και τής Επτάνη¬ 

σουΕις τον "Αθανάσιον Βελλεριανόν μάλιστα έχορηγήθησαν δι’ειδικού 
σιγιλλίου τό 1644 ασυνήθη προνόμια λ τά όποια άνενεώθησαν και έπηυξή- 

θησαν δι’ έτέρου σιγιλλίου τού 1651 4, τό όποιον έπεκυρώθη καί υπό τής 

Βενετικής Πολιτείας. 

Τά ύπ’ εμού προσφάτους έκδοθέντα προς τούς μητροπολίτας Φιλαδέλ¬ 

φειας γράμματα των οικουμενικών πατριάρχων6 δεικνύουν τήν συχνήν 
άπασχόλησιν αύτών με τά πράγματα τής εν Βενετία "Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Οϋτω βλέπομεν τούς πατριάρχας άπολύοντας άφορισμούς προς έπανόρθωσιν 
ή κολασμόν παραπτωμάτων κληρικών6 ή λαϊκών7, έπεμβαίνοντας προς 

κατάπαυσιν ερίδων αρχιερέων (οΐα ή μεταξύ Σεβήρου καί Μαργουνί ου) 8, 

άλλα καί αίροντας ακόμη καθαιρέσεις ιερέων τής Βενετίας γενομένας παρά 
τούς κανόνας υπό μητροπολιτών Φιλαδέλφειας9. Οί μητροπολΐται Φιλα- 

(σ. 50 : τοποτηρητης καί επίτροπος), άριθ. 13, στίχ. 2 - 3 (σ. 44 : τοποτηρητήζ και επίτρο¬ 

πος καθολικός), άριθ. 21, στίχ. 3 (σ. 70: επίτροπος καί εξαρχος), άριθ. 22, στίχ. 2-3 

(σ. 73 : εξαρχος καί, επίτροπός). Ενδιαφέρον είναι τό ότι ό Γεράσιμος Βλάχος έζήτησε 
τό 1682 παρά τοϋ οίκουμεν, πατριάρχου νά όνομάζηται «ονκ εξαρχος πόσης Λυδίας, άλλ’ 

εξαρχος τον οικουμενικού πατριάρχου» (Μ. I. Μαν.ούσακα, Συλλογή, άριθ. 52, σσ. 

103 - 304). 

1. Βλ. Ί ω. Β ε λ ο ύ δ ο υ, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετίμ, σ. 71.— 

Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, σ. 19. 

2. Βλ. Μ. I. Μανούσακα, ένθ’ άνωτ., άριθ. 20 (σσ. 63 - 69), ιδία σσ, 67 - 68. — 

Ε. Ειιηζΐ, ένθ’ άνωτ., σσ. 404 - 406. , 

3. Τό σιγίλλιον τού Παρθενίου Α' (όχι Β') παρά Ί ω. Β ε λ ο ύ δ φ, Χρυσόβουλλα 
καί γράμματα, άριθ. Ζ' (σσ. 40 - 44). 

4. Τό σιγίλλιον τοΟ Τωαννικίου Β' παρά Μ. I. Μανούσακα, ένθ’ άνωτ., άριθ. 

20 (σσ. 63 - 69)· έτερον έγγραφον, σχεδόν πανομοιότυπον, άλλά πλαστόν παρά Ί ω. Β ε- 

λ ο ύ δ φ, Χρυσόβουλλα και γράμματα, άριθ. Η' (σσ. 45 - 52). 
5. Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, ένθ’άνωτ., άριθ. 5, 11 -17, 21 - 22, 25, 29 - 35, 37 - 38, 39. 

6. Μ. I. Μανούσακα, ένθ’ άνωτ., άριθ. 21 (έτους 1653, κατά τοϋ έφημερίου 
Άντων. Μπουμπούλη). Πρβλ. καί άριθ. 2 (έτους 1547, κατά τοϋ έφημερίου Νικολ. Τρι- 

ζέντου) καί Τοϋ αύτοϋ, Γράμματα πατριάρχων..., Θησαυρίσματα 5, 1967, άριθ. Α' 

(σσ. 8- 13, έτους 1541, κατά τοϋ αύτοϋ). 

7. Μ. I. Μ α ν ο ύ σα κ α, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 17 (έτους 1609, 

κατά οφειλετών δυστροπούντων), 18 (έτους 1622, κατά σφετεριστών κληρονομιάς). Πρβλ. 

καί άριθ. 1 (έτους 1547, κατά των διατηρούντων συνεισάκτους γυναίκας) καί 4 (έτους 1550, 

κατά σφετεριστών κληρονομιάς). 
8. Μ. ί. Μ α ν ο ύ σ α.κ α, ενθ’ άνωτ., άριθ. 6-8 (ετών 1590 και 1592). 

9. Βλ. γράμματα Κυρίλλου Λουκάρεως (έτών 1621 - 1623) υπέρ τοϋ ίερέως Μάρκου 
Λιασή, έκδεδομένα υπό Μ. 1. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 16 (σσ. 38 - 39), Τοϋ 
αύτοϋ, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 19 (σσ. 60 - 63) καί Ί ω. Βελούδο υ, 

Χρυσόβουλλα καί γράμματα, άριθ. Ε' (σσ. 25 -29). 
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δελφείας έγραφον πάντοτε μετ’ εύλαβείας προς τον οικουμενικόν πατριάρ¬ 

χην, ώς προϊστάμενον αύτών \ συχνάκις δε άπέστελλον καί χρηματικός 
εισφοράς καί δώρα εις τό Πατριαρχεΐον2. Βεβαίως, ζώντες όχι έν Τουρκία, 

άλλά μακράν καί έν άλλη επικρατείς, ήδύναντο έν τή πράξει νά άπειθήσουν 
προς έντολάς τού έν Κωνστσντινουπόλει πατριάρχου, νά πολιτεύωνται 
άνευ τοϋ ελέγχου του μέ μεγαλυτέραν ανεξαρτησίαν, νά παραλείπουν, αν 
ήθελον, τήν επ’ εκκλησίας κοινοποίησιν τών γραμμάτων του κλπ. Άλλά 
καί εις τάς περιπτώσεις ταύτας, οσάκις παρουσιάσθησαν, έπετιμώντο ύπ’ 

αύτοϋ3, πράγμα τό όποιον πιστοποιεί επίσης τήν επ’ αύτών δικαιοδοσίαν 
του. Τέλος, υπάρχουν καί περιπτώσεις, καθ’ άς οί μητροπολΐται Φιλαδέλ¬ 

φειας ζητούν παρά τοϋ οικουμενικού πατριαρχείου τήν λύσιν προκυπτόντων 
ζητημάτων κανονικού δικαίου 4. 

β) 'Ως προς τάς σχέσεις τών μητροπολιτών Φιλαδέλφειας μετά τής 
έν Βενετία Ελληνικής Αδελφότητος, παρατηροΰμεν ότι αϋτη έξέλεγεν 
αύτούς (έξαιρέσει τού πρώτου, Γαβριήλ Σεβήρου), έμέρίμνα καί ενίοτε 
έδαπάνα διά τήν έπικύρωσιν τής εκλογής των δ, παρεΐχεν εις αύτούς στέγην 
καί χρηματικόν επίδομα τακτικόν έκ 12 δουκάτων μηνιαίωςβ, καί έν γένει 
έσέβετο καί διηυκόλυνεν αύτούς εις τήν άσκησιν τών καθηκόντων των. 

Εις τον Γαβριήλ Σεβήρον μάλιστα παρέσχεν ιδιαίτερα προνόμια7, ώς τό 

1. Έπιστολαί Γαβριήλ Σεβήρου παρά 1θ3ηη«5 Ε α ΐϊΐ ί υ δ, Οδύπείίδ δενεπ εΐ 
αΙίοΓίιίΤΓΟΓαβοοΓυπι ΓεοεηΙίοπιηι ερίδΐοΐαε, ΡΙοΓεηίίεε 1754 (Οεΐΐεΐαε εΓϋάίίοηιην νοί. 
XV), σσ. 69-72, 86-87, 88 -89, 89-90, 102- 104, 104-107, 107- 108, 113 γ 115, 116- 

117, 117-1)9. Έπιστολαί Γερασίμου Βλάχου (1681), παρά Μ. I. Μανούσακα, Συλ¬ 

λογή, άριθ. 51 - 52 (σσ. 98 - 104). Άλλα καί προς τον Δόγην τής Βενετίας γράφων ό Σε- 

βήρος άναφέρει τον πατριάρχην ώς «ιηΐο βιιρβη'οτο» (Ο. Ρ ε ά ζ. 11 ο, ένθ’ άνωτ., σ. 140). 

2. Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματά, άριθ. 9 (έτους 1594), 

12 (έτους 1599), 13 (έτους 1599). Καί αυτό τό Πατριαρχεΐον έζήτει έξ άλλου ένίοτε τήν 
συνδρομήν τοιν (αύτόθι, άριθ. 15, έτους 1604). 

3. Ί ω. Βελούδου. Χρυσόβουλλα καί γράμματα, άριθ. Α’ (έτους 1590, πρός Γα¬ 

βριήλ Σεβήρον). — Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 7 

(έτους 1590, κατά Γαβριήλ Σεβήρου), 18-19 (έτους 1622, κατά Θεοφάνους Ξενάκη). 

4. Πρβλ. τό ύπό τοϋ Γαβριήλ Σεβήρου πρός τον οικουμενικόν πατριάρχην άποστα- 

λέν τή 14 Ίανουαρίου 1580 έρώτημα έν ΤυΓθθ§Γ&εεί&ε Ιίύπ οάο α Μ ε. γ I ί π ο Οτυείο 
.. .εάίία, Β&είΐεεε (1584), σ. 520. 

5. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 26-27 (έτους 1635, δι’ Αθανάσιον Βελ- 

λεριανόν). — Τοϋ αύτοϋ, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 24 - 28 (έτών 1762 - 

1764, διά Γρηγόρ. Φατσέαν), 29 και 32 (έτών 1781 - 1782, διά Σωφρόνιον Κουτούβαλην). 

6. Μ. 1. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 9 (εις Γαβριήλ Σεβήρον), 15 (εις Θεοφ. 

Ξενάκην), 19 (εις Νικόδ. Μεταξάν). 30 (εις Άθαν. Βελλεριανόν), 44 (εις Μελέτιον Χορ- 

τάτσην), 50 (εις Γεράσιμον Βλάχον), 54 (εις Μελέτιον Τυπάλδον). Τό επίδομα, ότε τό πρώ¬ 

τον καθιερώθη. διά τόν Σεβήρον (1586), άνήρχετο εις 4 δουκάτα (αύτόθι, άριθ. 5), ακολούθως 
(1597) ηύξήθη εις 6 (αύτόθι, άριθ. 8), καί τέλος (από τοϋ 1605) έΐς 12 (αύτόθι, άριθ. 9). 

7. Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Συλλογή, άριθ. 3 (έτους 1582). ' \ 
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νά έκλέγη ούτος άντ’ αυτής ένα ιερέα της άρεσκείας του και άλλα, τά 
όποια όμως άνεκάλεσεν αΰτη ευθύς μετά τον θάνατόν του καί προ της 
εκλογής του διαδόχου του διά τής από 14 Μαρτίου 1617 άποφάσεώς της2. 

Ιδιαίτερα προνόμια έπέτυχεν, ώς έλέχθη ήδη, νά λάβη ό "Αθανάσιος Βελ- 

λεριανός όχι μόνον παρά των βενετικών αρχών καί του οίκουμεν. Πατριαρ¬ 

χείου, άλλα καί παρ’ αυτής τής Αδελφότητος, έν έτει 16413, αφού πρώτον 
ήλθεν εις διένεξιν προς αυτήν έξ άφορμής τής εκλογής του διδασκάλου 
τών ελληνικών καί των λατινικών γραμμάτων4. Άλλ" ευθύς μετά τον θάνα¬ 

τόν του ή "Αδελφότης εσπευσε νά κατάργηση καί πάλιν, τό 1657, τά προνό¬ 

μια ταυτα 5, άνακαλέσασα εις ίσχύν την από 14 Μαρτίου 1617 άπόφασίν της, 

τήν δέ κατάργησιν έπεκύρωσε τό Συμβούλιον τών Δέκα καί άπεδέχθη 
γραπτώς καί ό εις διαδοχήν του εκλεγείς Μελέτιος Χορτάτσης 6. 

γ) Ώς προς τάς σχέσεις τών μητροπολιτών Φιλαδέλφειας προς τόν 
Πάπαν, ούτε έξάρτησις έξ αυτού ύπήρχεν, ώς ήδη έλέχθη, ούτε έπέμβασις 
τούτου έσημειοϋτο εις τό έργον των, διότι τούτο δεν έπέτρεπεν ή Βενετία. 

“Οτε τό 1677 έξελέγη Φιλαδέλφειας ό Μεθόδιος Μορώνης, πρώην οικουμε¬ 

νικός πατριάρχης, ό πάπας Ίννοκέντιος ΙΑ', άνησυχήσας ένεκα του πατριαρ¬ 

χικού τίτλου τόν όποιον έφερε, διεμαρτυρήθη εις τήν Βενετίαν, άλλ" άνευ 
αποτελέσματος. Ή Βενετική Γερουσία διά τών από 15 "Ιανουάριου καί 5 

Μαρτίου 1678 άποκρίσεών της, έδήλωσεν εις τόν Πάπαν ότι δεν ήτο δια¬ 

τεθειμένη νά μεταβάλη τά διά τούς έν Βενετία "Ελληνας παλαιόθεν θεσπι- 

σθέντα καί ίσχύοντα7. "Αλλά καί από τής πλευράς τών μητροπολιτών 
Φιλαδέλφειας έχομεν περιπτώσεις διαμαρτυρίας προς τήν βενετικήν αρχήν 
διά πράξεις τινάς τού λατινικού κλήρου εις βάρος τών όρθοδόξων, ώς 
υπαινιγμούς κατ’ αυτών εις κηρύγματα8 ή φράσεις εις έκκλησιαστικά 
βιβλία 9, αυθαίρετον ταφήν όρθοδόξων εις καθολικά νεκροταφεία 10 κλπ. 

Εννοείται ότι έχομεν άντιθέτως καί περιπτώσεις φιλικής άνταλλαγής γνω¬ 

μών μεταξύ όρθοδόξων αρχιερέων Φιλαδέλφειας καί καθολικών περί δο¬ 

γματικών ή γενικωτέρων εκκλησιαστικών ζητημάτων, ώς τό ζήτημα τού 

3. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 2 (έτους 1580). 
2. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 13 (σσ. 32-34). 

3. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 33 (σσ. 67 - 70). 

4. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 34-35 (σσ. 70- 73). 

5. Μ. 1. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 39 (σσ. 78-80). 

6. Μ. 1. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 43 (σσ. 86 - 88). 

7. Α.δ.ν. — $?ηαΙο, Κοτηα, ΌβΙώβΓαζίοηί — ΕχριιΙδίδ Ραραΐΐδίίδ, Πίζα 4. 

8. νΙαάΐΓηΐΓ ί,απίΣΐηδΙίχ, δεοτείδ ά’έίαΐ άε νεηϊδε, 8&1ηί -ΡέίεΓδόοιίΓβ 1884, 

σ. 076, άριθ. 21 (διαμαρτυρία Ταβρ. Σεβήρου καί Μαξ. Μαργουνίου, 1596). 

9. Ο. Ρ ε ά α 11 ο, Κ.ίεεπ:1ιε δΙοποΗε, σσ. 104 - 105 καί 138 (άοο. XXVIII, έτ. 3590). 

10. Μ. I. Μανούρακα, Συλλογή, άριθ. 10 (έτους 1608). 

ήμερολογίου, τής προσεγγίσεως τών "Εκκλησιών 1 κλπ. Τούτο όμως έγίνετο 
πάντοτε έν πνεύματι αμοιβαίου σεβασμού. 

δ) Καί τώρα περί τών σχέσεων τών μητροπολιτών Φιλαδέλφειας προς 
τήν Βενετικήν Πολιτείαν. Άφ’ ότου αΰτη καθιέρωσε τήν έν τή μητροπόλει 
έγκατάστασιν τού Γαβριήλ Σεβήρου καί άπένειμε μάλιστα εις αυτόν, θεωρη- 

θέντα ώς πρόσωπον τής απολύτου εμπιστοσύνης της, ιδιαιτέρας χορηγίας 
καί τιμάς2, έξηκολούθησε σταθερώς, μέχρι τών αρχών του 18ου αίώνος, 

προστατεύουσα τούς διαδόχους του. Τούτο ύπηγόρευε τό πολιτικόν της 
συμφέρον, διότι ούτως έξυπηρέτει, ώς έλέχθη, τό έν Βενετίμ υπολογίσιμον 
καί άκμαιον οίκονομικώς έλληνικόν στοιχεΐον, του . όποιου είχε συχνάκις 
τήν ανάγκην. Ή Βενετική Σύγκλητος λοιπόν, ώς εϊδομεν καί ανωτέρω, 

μεθ’ έκάστην εκλογήν μητροπολίτου υπό τής Ελληνικής "Αδελφότητος, 

έμερίμνα παρά τώ πατριάρχη προς χειροτονίαν του ή έκδοσιν τών άπαι- 

τουμένων πατριαρχικών σιγιλλίων λ Διέτασσεν επίσης τάς βενετικάς άρχάς 
τών’Ιονίων νήσοιν, όπως διευκολύνουν τούς έκλεγέντας, οσάκις ήρχοντο εκεί, 

διά νά δεχθούν τήν χειροτονίαν των παρά τών υπό τού πατριάρχου εξουσιο¬ 

δοτημένων όρθοδόξων αρχιερέων 4. "Αλλ" ή Βενετική Γερουσία έχορήγει 
καί τακτικόν επίδομα εις τούς μητροπολίτας Φιλαδέλφειας, κυμαινόμενον 
κατά καιρούς από 15 μέχρις 25 δουκάτιον μηνιαίως 5. Τό 1659, αντί τού 
επιδόματος τούτου, παρεχώρησεν εις τόν τότε Φιλαδέλφειας Μελέτιον Χορ- 

τάτσην τάς προσόδους τού έν Κέρκυρα ναού τού Αγίου Ίωάννου τού 
Μοραΐτηί!, τήν παραχώρησιν δέ ταύτην άνενέωνεν έκτοτε καί διά τούς δια¬ 

δόχους του7. “Οχι σπανίως ή Βενετία προσέτρεξεν εις τήν συνδρομήν τών 
μητροπολιτών Φιλαδέλφειας, διά νά χειροτονήσουν ορθοδόξους άρχιε- 

1. Ο. Ρε ά ε 1 ί ο, ένθ’ άνωτ., σσ. 105- 107 καί 139- 145 (άοο. XXX-XXXIII) καί 
Ιο. Ε α γπ ί υ 8, ένθ’ άνωτ., τ. XV, σσ. 109 - I Π. 

2. Βλ. κατοιτέρω, σημ. 5, σ. 203, σημ. 1, 2. 

3. Βλ. κατωτέρω, σ. 209 σημ. 2-4 (διά τόν Θεοφ. Ξενάκην). 

4. Μ.Ι. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 41 (έτους 1657, διά τόν Μελέτ. Χορτά- 

τσην). Ή νά διατάξουν τήν εις Βενετίαν ταχεϊαν έλευσιν τών έκλεγομένων (αυτόθι, 

άριθ. 28, έτους 1636, διά τόν ’Αθανάσ. Βελλεριανόν). 

5. Ρ1 ά γπ. <Σ ο γ π ε 1 ϊ υ 5, Εοείεδίαε νεηεΐ&ε, τ. 12, Υεηείϋδ 1749, σσ. 381 -382 

(έγγρ. λ έτους 1619, διά τόν Θεοφ. Ξενάκην). — Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 

31 (έτους 1637, διά τόν ’Αθανάσ. Βελλεριανόν), 42 (έτους 1657, διά τόν Μελέτ. Χορτάτσην). 

Και προηγουμένως εϊχον χορηγηθή εις τόν Γαβριήλ Σεβήρον, κατ’ άρχάς υπό τύπον 
προσωρινότατος, μηνιαία έπιδόματα, συνεχώς αύξανόμενα, έκ δουκάτων 6 (Μ. I. Μ α- 

νούσ ακα, Συλλογή, άριθ. 1, έτους 1578), 10 (αυτόθι, άριθ. 4, έτους 1584), 15 (αύτόθι, 
άριθ. 6, έτους 1589) καί 25 (αύτόθι, άριθ. 7, έτους 1593). 

6. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 45 (σσ. 89-91). 

7. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 47 (έτους 1678, διά τόν Μεθόδιον Μο- 

ρώνην), 49 (έτους 1681, διά τόν Γεράσιμον Βλάχον), 55 (έτους 1685, διά τόν Μελέτιον 
Τυπάλδον). 
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ρεΐς εις τάς κτήσεις της (Κύθηρα, Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν)1, άλλα 
καί νά εμψυχώσουν τον λαόν εις κρίσιμους στιγμάς πολέμου V 

' Τοιουτοτρόπως, καθ’ όλην την διάρκειαν τού 17ου αίώνος, τά πράγματα 
έβαινον όμαλώς καί διά τήν ορθόδοξον Ελληνικήν Αδελφότητα καί διά 
τήν Βενετίαν. Δεινή όμως κρίσις προεκλήθη, οτε, περί τόΊ700, ό κανονι- 

κώς έκλεγείς καί χειροτονηθείς μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Μελέτιος 
Τυπάλδος, έκ φιλοδοξίας κινούμενος καί άποβλέπων εις πορφύραν καρδινα¬ 

λίου, άπεσκίρτησεν έπισήμως τής ορθοδοξίας, έδήλωσεν ύποταγήν εις τον 
Πάπαν καί ύπέγράψεν ομολογίαν καθολικής πίστεο^ς 3. Τότε ή Βενετική Πο¬ 

λιτεία, άγνοήσασα τάς σφοδράς διαμαρτυρίας των Ελλήνων (1706 * 1707), 

έπανέφερεν εις ίσχύν, διά θεσπίσματος τής 18 Ιανουάριου 1709 \ τά από 
150 ετών ύπνώττοντα θεσπίσματα τού 1534 καί 1542 περί ύποχρεωτικής 
έξετάσεως τών καθολικών φρονημάτων των ιερέων τού ' Αγίου Γεωργίου ύπό 
τού Λατίνου άρχιεπίσκόπου. Δεν είναι του παρόντος νά συζητήσωμεν τά 
αΐτια τά προκαλέσαντα τήν ριζικήν ταύτην μεταστροφήν τής εκκλησια¬ 

στικής πολιτικής τής Βενετίας άπέναντι τών όρθοδόξων Ελλήνων τής 
πόλεως, καθ’ ήν έποχήν ήσθάνετο' έαυτήν ίσχυροτέραν έκ τής κατακτή- 

σεως (πρόσκαιρου έν τούτοις) τής Πελοποννήσουδ. Τά αποτελέσματα 
πάντως υπήρξαν καταστρεπτικά καί διά τήν Κοινότητα καί διά· τήν Βενε¬ 

τίαν. Ό Μελέτιος Τυπάλδος, καθαιρεθείς συνοδικώς ύπό τού οικουμενικού 
πατριάρχου (1712)6, άπεβίωσε τό επόμενον έτος7, άλλ’ ούδείς εύρέθη νά 
έκλεγή ώς διάδοχός του. Πολυάριθμοι ορθόδοξοι, μη ανεχόμενοι νά δέ¬ 

χονται τά μυστήρια καί τάς τελετάς παρά μή όρθοδόξων κληρικών, όχι μό¬ 

νον δεν έφοίτων πλέον εις τον ναόν, άλλ’ έγκατέλειψαν καί τήν Βενετίαν, 

μετοικήσαντες εις Τεργέστην, Λιβόρνον καί αλλαχού8. Μόλις τό 1741 

ή Βενετία έπέτρεψε τήν εκλογήν βικαρίου 9 καί εϊκοσιν έτη βραδύτερον, 

1. Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, σσ. 68-69. —Ιο. 

Ι_ η ιπ ί μ 3, ένθ’ άνωτ., τ. XV, σσ. 98-99. : 
2. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 38 (επιστολή Άθαν. Βελλεριανοϋ, 1645, 

έκ τής έμπολέμου Κρήτης). 
3. Βλ. Ί ω: Βελούδου, Ελλήνων όρθοδόξων άποικία έν Βενετία, σσ. 80 - 89. — 

Μανουήλ Ί ω. Γ ε δ ε ώ ν, Τυπάλδου - Στάη συμμορία. Σημείωμά περί τών έν Βενε- 

τίμ θρησκευτικών ταραχών 1686- 1712, έν Κωνσταντινουπόλει 1913. 
4. Παλαιόν Άρχεΐον τού Έλλην; “Ινστιτούτου Βενετίας, ρτοο. 662, άριθ. 12.: 

5. Ό Ρ. Ρ ΐ $ α η ΐ, I Οπεΐί&ηί άϊ ήΐο Οπεηίαίε, ένθ’ άνωτ., σσ. 371 κέξ. αποδίδει τήν 
μεταστροφήν τής πολιτικής τών Βενετών εις τήν διαπίστωσίντων ότι ο ί Έλληνες συνεφι- 

λι ώθησαν τελείως μέ τούς Τούρκους. 

6. Βλ. άνωτέρω, σ. 187, σημ. 2. 
7. Τω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σ. 89. 

8. Αυτόθι, σ. 90. 

9. Αύτόθι, σσ. 90-91. 

6-8-1970 

τό 1761, τήν έκ νέου εκλογήν μητροπολίτου Φιλαδέλφειας1. Και πάλιν 
όμως ό έκλεγείς Γρηγόριος Φατσέας δέν άνεγνωρίσθη, ώς ύποπτος καθολι¬ 

κισμού, ύπό τού οικουμενικού πατριαρχείου2. Μετά έτερα εϊκοσιν έτη, ή 
Βενετία επανήλθε, τέλος, εις τήν παλαιόν πολιτικήν της καί, διά του από 
31 Αύγουστου 1780 θεσπίσματος τής Γερουσίας 3, έπέτρεψεν έκ νέου τήν 
εκλογήν ορθοδόξου μητροπολίτου «έκτελοϋντος ανενοχλήτως τά τής θρη¬ 

σκείας αυτού» και ήκύρο^σε «τον άλλοτε επιβαλλόμενο ν τοΐς Γραικοΐς 
όρκον, τον μηδέποτε αποδοθέντα καί άπρακτον έκ πείρας άποδεδειγμένον», 

καθώς χαρακτηριστικούς γράφει ό Βελοΰδος 4 5. Ό κατόπιν του θεσπίσματος 
τούτου έκλεγείς Σωφρόνιος Κουτούβαλης ύπήρξε καί ό τελευταίος μητρο¬ 

πολίτης Φιλαδέλφειας έν Βενετία, όστις άνεγνωρίσθη έκ νέου, μετά πολυ¬ 

ετή διακοπήν, ύπό του οικουμενικού πατριάρχουΑ Μετ’ όλίγον όμως ή 

Βενετική Πολιτεία κατελύετο. Τοιουτοτρόπως, ή έπάνοδος εις τήν παλαιόν 
πολιτικήν της, μετά τάς -προηγηθείσας μακροχρονίους άνοομαλίας, δέν 
ωφέλησε πολύ. Ή περίοδος τών έν Βενετίμ έδρευόντων όρθοδόξων μητρο¬ 

πολιτών Φιλαδέλφειας είχε λήξει όριστικώς. 

Δ' 

Ή έπιχειρηθεΐσα μέχρι τοΰδε βραχεία έπισκόπησις τού θεσμού τών 
έν Βενετία μητροπολιτών Φιλαδέλφειας ούδεμίαν, νομίζω, αφήνει άμφιβο- 

λίαν περί τής ορθοδοξίας αυτών, τής άπό τού οικουμενικού θρόνου αποκλει¬ 

στικής έξαρτήσεώς των καί τής άπό τής Λατινικής Εκκλησίας πλήρους 
ανεξαρτησίας των, χάρις εις τήν ύπό τής Βενετίας έπιδειχθείσαν προστατευ¬ 

τικήν πολιτικήν. 'Η περίπτωσις τού Μελετίου Τυπάλδου δέν άποτελεϊ παρά 
έξαίρεσιν έπιβεβαιοΰσαν τον κανόνα. Επίτηδες όμως άφήκα άνεξέταστον 
μέχρι τοΰδε έν πρωταρχικόν ζήτημα: έκ ποιας άφορμής καί ύπό ποιας συνθή- 

κας έγένετο τό πρώτον ή έν Βενετία έγκατάστασις τών όρθοδόξων μητροπο¬ 

λιτών Φιλαδέλφειας; Θά μοί έπιτραπή νά εξετάσω ένταύθα καί τό θέμα 
τούτο καί νά έκθέσω τάς άπόψεις μου, αί όποΐαι είναι όλως διάφοροι τών 
μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένων, στηρίζονται δέ κατά τό πλεϊστον εϊτε εις 
ανέκδοτα έγγραφα είτε εις νέάν ερμηνείαν καί συσχέτισιν τών ήδη έκδεδο- 

μένοϊν. Σπανίως συνέπεσε, νομίζω, επί ειδικού ιστορικού θέματος νά σημειω¬ 

θούν τόσα σφάλματα καί παρανοήσεις καί νά διατυπωθούν τόσαι άνακρί- 

1. Ένθ’ άνωτ., σ. 92. 

2. Αύτόθι, σσ. 93 -94. Βλ. και άνωτέρω, σ. 187, σημ. 3. 

3. Παλαιόν “Αρχεΐον Έλλην. Ινστιτούτου Βενετίας, Κθ£· 199, φφ. 6Γ'-62Γ. 
4. Ί ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 102- 103. 

5. Ί ω, Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σ. 103. —Μ. I. Μ ανούσακα, “Ανέκδοτα 
πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 29 (σσ. 94-101). 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, "Ετος ΛΖ' 13 
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βειαι, και μάλιστα ύπό επιφανών ερευνητών, οίοι ό Ιωάννης Βελοΰδος, ό 
Μανουήλ Γεδεών, ό ΕηιΐΙ© Ε©§Γ3ΐκ1, ό ΜαΓίίη .ίυ{ϊΐ© κ.ά., τούς οποίους 
ήκολοόθησαν και πάντες οί μετά ταυτα περί του θέματος γράψαντες. Άλλ’ 

άς έλθωμεν εις την έξέτασιν των γεγονότων. 

Ό έν Μονεμβασία ολίγον προ του 1540 γεννηθείς Γαβριήλ Σβηρός 
(ό βραδύτερον έξαρχαΐσας τό έπόίνυμόν του εις Σεβήρος), διελθών τήν 
νεότητά του έν Κρήτη, ένθα ή οικογένεια του είχε καταφύγει μετά τήν εις 
τούς Τούρκους παράδοσιν τής Μονεμβασίας (1540) περιεβλήθη έν τή 
νήσω ταύτη τό μοναχικόν σχήμα και έμαθήτευσεν έν Χάνδακι παρά τώ 
διδασκάλφ των έλληνικών γραμμάτων Θωμά Τριβιζάνω 1 2. Έν Βενετίο- εμφα¬ 

νίζεται τό πρώτον ώς ιερομόναχος και υποψήφιος εφημέριος τού ναού του 
Άγ. Γεωργίου, άποτυχών μέν τήν 29 Ιουνίου 15723, έκλεγείς δε μετά έν 
ακριβώς έτος, τήν 29 Ιουνίου 1573 4. Ό Σεβήρος, ύπερτριακονταετής ήδη, 
ήτο εγκρατής τής ελληνικής παιδείας καί ήσχολεΐτο καί μέ τήν συλλογήν 
καί αντιγραφήν χειρογράφιον, ώς προκύπτει έκ τών σημειωμάτων του καί 
έκ τής μετ’ άλλων λογιών άλληλογραφίας του τής έποχής ταύτης λ Έχων 
δέ συναίσθησιν τών ίκανοτήτιον καί τής άξίας του, φαίνεται ότι έτρεφεν 
από τότε φιλόδοξα σχέδια διά μίαν επιτυχή εκκλησιαστικήν σταδιοδρο¬ 

μίαν. Μέ τήν Κρήτην συνεδέετο ιδιαιτέρως όχι μόνον διότι άνετράφη έν 
αυτή, αλλά καί διότι έκεΐ, καί δή εις τά Χανιά, έζων ή μήτηρ καί αί δύο 

1. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, σ. 13 (κατά τά ύπ’ αύτοϋ τοΟ Σεβήρου μαρτυρού- 

μενα έν αναφορά του). 
2. Ώς ό Γαβριήλ άναφέρει εις άχρονολόγητον έπιστολήν του πρός τον Μακάριον 

Μονεμβασίας, έκδεδομένην υπό Ιο. Γαηιϊιΐδ, ένθ’ άνωτ., τ. XV, σσ. 1-3 : «ημείς 

δέ <5ιά τών αών ειλικρινών ευχών καθηγητή ύπερσόφω ένετνχομεν, νφ1 ον όσημέραι διδα- 

σκόμεθα καΐ.ήμίν αρκούντως παρέχει τά δέοντα, τό γήϊνον γάρ άοδειν όσημέραι ον παύε¬ 

ται, Θωμά'ν δέ Τριβιζάνον όνομάζονσι, φπερ οί έντυγχάνοντες έν άκαρεΐ χρόνο) μεταμ- 

ψιέννυνται και άντκρασσών θάνατον (γράφε : αντί φάσσων θαττον) περίστεροί περιφαίνον- 

ται...». Περί τού Θωμά Τριβιζάνου, γνωστού Κρητός έλληνιστοϋ, άντιγραφέως καί 
κτήτορος κωδίκων, βλ. Ο υ 81 α ν ιι 5 ΡυζγοΙιοοΚί, Ονΐάίυδ Οι-πεουδ. Ραπόίδ ερΐδίιιία 
3. ΤΗοπια Τπνίεαηο ίη βΓαεοαιη οοηνεΓδει, Οαοονΐ&ε 1921. 'Η έπιστολή θά έγράφη πάντως 
μετά τό 1561, οτε μητροπολίτης Μονεμβασίας ήτο είσέτι ό Ιερεμίας (βλ. Τ. Γριτσο- 
π ο ύ λ ο υ, άρθρ. Μονεμβασία έν Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9 (1966), 

στ. 45, άγνωστον πόθεν άντλοϋντος) καί προ τού τέλους τού 1572, ότε ό αποδέκτης Μα¬ 

κάριος Μελισσηνός κατέφυγεν εις τήν Δύσιν (βλ. 1. Κ. Χασιώτη, Μακάριος, Θεό¬ 

δωρος καί Νικηφόρος οί Μελισσηνοί (Μελισσουργοί) (16ος - 17ος αί.), Θεσσαλονίκη 1966, 

σσ. 44 κέξ.). . . 
3. Παλαιόν Άρχεΐον Έλλην. Ινστιτούτου Βενετίας, Κερ. 188, φ. 24Γ. 

4. Αότόθι, φ. 25Γ. 
5. I ο. Γ & γπ ΐ α 5, ένθ’ άνωτ., τ. XV, σσ. 13 - 14, 22 - 23, 23 - 24, 27. — Μ α γ ί ϊ- 

η ί - Β α$ δί, Οάαίοβίΐδ εοάΐευηι ΟΓ&εεοηιιη ΒίΜίοώεεαε ΑηιθΓΟδΐπηαε, Μεόϊοίδηο 1906, 

τ. I, σσ. ΧΠΙ - XIV καί τ. II, σ. 1276. 
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άδελφαί του λ Διά τούτο προσέβλεπε μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος εις τήν 
νήσον ταύτην. Ό φίλος του Άνδρ. Σπέρας, γράφων πρός αυτόν έκ Κρή¬ 

της τον Σεπτέμβριον τού 1574, τού ζητεί νά τον πληροφορήση «εΐ αύθίς 
σοι εϊη έγνω.σμένον τήν έπι τής Κρήτης ΰτέλλεσθαι» ή εάν τούτο τού 
είναι δύσκολον καί προτιμά, νά π,αραμένη εις Βενετίαν 2. Ό Σεβήρος έξηκο- 

λούθει παραμένων έ;ν Βενετία καί κατά-Μάρτιον του 1575, ότε υπογράφει 
ώς μάρτυς εις νοταριακήν πιστοποίησιν.3, πιθανόν δέ καί τήν ΙΟην Αύγού- 

στου τού αυτού έτους, ότε έγραφεν εις αυτόν έκ Παταβίου, όπου έσπούδαζεν, 

ό φίλος του Εμμανουήλ (ό, κατόπιν Μάξιμος) Μαργούνιος4. Φαίνεται 
ότι κατά τήν εποχήν ταύτην ό .Γαβριήλ έζήτησεν άδειαν παρά τής Αδελφό¬ 

τητος, διά νά άπέλθη έκ Βενετίας, ώς προκύπτει έκ τής από 17 Αύγουστου 
1575 αποφάσεως αυτής περί έκλογής ώς αντικαταστάτου του εφημερίου* 

τού έκ Κύπρου Φιλαρέτου5 *. Τότε λοιπόν, μετά τον Αύγουστον τού,3575, 

φαίνεται ότι άνεχώρησεν έκ Βενετίας καί — ώς γράφει ό ίδιος εις αναφοράν 
του 15 — έπέστρεψεν εις Κρήτην. Ή έν Βενετία Αδελφότης, ήτις τήν 24 

Μαρτίου 1576 έξέλεξεν έτερον άντικαταστάτην του, τον Αύγουστΐνον 
Σταυριανόν άντί τού. μή άποδεχθέντος τήν εκλογήν του ?Φιλαρέτου 7, δέν 
ήθέλησε V άποκόψη τούς μετ’ αύτοΰ δεσμούς καί έπανεξέλεξε τον Γαβριήλ 
(άπόντα) τήν 10 Μαρτίου 1577 ώς έφημέριον τού Άγιου Γεωργίου8. Άλλ’ ό 
Σεβήρος έκ, Κρήτης μετέβη εις Κωνσταντινούπολή, πάντο^ς μετά τήν 6 

Μαρτίου 1576 (ότε εύρίσκε,το είσέτι έν Κρήτη,.ώς συνάγομεν έξ επιστολής 
πρός αύτόν του Γεωργίου Καρυοφύλλη ύπό τήν ήμερομηνίαν ταύτην9), 

προσκληθείς, ώς μαρτυρεί καί ό ίδιος ύπό του οικουμενικού πατριάρχου 
('Ιερεμίου Β'),,είς όν είχε φθάσει ή αγαθή του φήμη 10. · . ■· . 

1. Μ. ί. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 1 (σσ. 11-13) καί 4 (σσ. 18-19). 
2. ίο. Γεηιιΐίδ, ένθ’ άνωτ., σσ. 22-23. 

3. Έκδεδομένην ύπό I. Κ. Χασιώτη, ένθ’ άνωτ., σσ. 192 - 193 (έγγρ. Ε')· πρβλ. 
καί σσ. 52- 53, σημ. 3. 

4. Ιο. Γ&ωίυδ, Μαχύπΐ Μαι-βυηϊί, ϋίοηίδϋ Γαίεΐώηΐ, Αηίοηϋ Ερ&ΓοΙιι, ΑΓδεηϋ 
Μοηεηιό&δίεηδΐδ ερΪ5ΐοΐ3β (ΟεΗααε εηκϋΐοηιηι, τ. IX), ΡΙοΓεηίΐ&ε 1740, σσ. 32-33. 

5. Παλαιόν Άρχεΐον Έλλην. Ινστιτούτου Βενετίας, Κε@. 188, φ. 33ν : «ιιμ 
οαρβίΐαη ίη Ιαοο.υ άβΐ Ββνβεβηάο Γεά Οαόείβί Βνΰ-ό, εΗε Λα ΙοΙίο Ιίοβηιία». 

6. Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, σ. 13. , 

7. Παλαιόν Άρχεΐον Έλλην. Ινστιτούτου Βενετίας, Κε§. 188, φ. 37Γ. 
8. Αυτόθι, φ. 38Γ. Ό Γαβριήλ έξελέγη «ίη Ιοεο άεΐ Ββνβεβηάο τηίεεβτ· ρεβ ΑιιςιιεΙίη 

$ΐανι ίαηο άβ Οαηάία, βίβίΐο ρεν αναηΐί βΐ ιηοείο ίη Οαηάία». 

9. Ιο. Γαπιΐ υ5, ένθ’ άνωτ., τ. XV, σσ. 23 - 24. Ό Καρυοφύλλης, ζ<δν έν Κρήτη, 

επιστρέφει εις τον Σεβήρον βιβλία, άτινα είχε δανεισθή παρ’ αύτοϋ πρός άνάγνωσιν καί 
ποιείται μνείαν προσφάτου μετ αύτοϋ συνομιλίας («όπερ έφθην ειπών τή άγιωσύνη 

σου»). Ταΰτα προϋποθέτουν τήν είσέτι παραμονήν τοϋ Σεβήρου έν Κρήτη. 
10. Μ. 1. Μανούσακα, Συλλογή, σ. 14. · .. 



196 Μ.Ι. Μανούσακα 

Περί του σκοπού τής εις Κωνσταντινούπολή προσκλήσεώς του ό 
Σεβήρος ούδέν λέγει .Ύπό του Ε. Γε^πιηό διετυπώθη ή υπόθεσης ότι προσ- 

εκλήθη, όμοΰ μετά του Μαξίμου Μαργουνίου, διά νά διορισθή διδάσκαλος 
τής αυτόθι πατριαρχικής σχολής \ διότι εις επιστολήν του τελευταίου 
τούτου προς τον πατριάρχην από 27 Αύγούστου 1574 ό Μαργούνιος έγρα- 

φεν ότι, άν έλάμβανε την άδειαν παρά του πατρός του, «ώς σε, παν αγιό¬ 

τατε δέσποτα, μετά τον έν ίερομονάχοις όσιωτάτον τε καί σοφοηάτου Γα- 

βριήλου τον Σεβήρον ονδέν μελλήσας άφίξομαι»8. Ό Μαργούνιος όμο)ς 
δεν έγκατέλειψε τότε την Πάδοβαν1 2 3 4 5 καί ή μετάβασις μόνου του Σεβήρου, 

ίνα διορισθή διδάσκαλος εις τήν πατριαρχικήν σχολήν (πράγμα τό όποιον 
άλλωστε δεν συνέβη), δεν είναι παρά μία ύπόθεσις ανεπιβεβαίωτος. Ημείς 
θά διατυπώσαψεν μίαν άλλην, τήν οποίαν θά στηρίξωμεν εις θετικά 

στοιχεία. 

Είναι γνιοστόν ότι ή Βενετία, μετά τήν σημαντικήν απώλειαν τής 
Κύπρου (1571) και τήν άποτυχίαν τής έκμεταλλεύσεως τής νίκης τής Ναυ- 

πάκτου ύπό τής δαοΓΗ ότε ήναγκάσθη νά συνάψη ειρήνην με τούς 
Τούρκους (1573), έφοβήθη σοβαρώς ότι ό έπόμενος στόχος τούτων θά ήτο 
ή Κρήτη. Διά τούτο όχι μόνον έπέσπευσε τάς όχϋρώσεις τής νήσου και 
ένίσχυσε τήν φρουράν της, αλλά καί, διά νά έχη σύμμαχον εις τήν άμυναν 
έν περιπτώσει κινδύνου καί όχι εχθρικόν τον όρθόδοξον πληθυσμόν της, 
απεφάσισε νά άποδώση εις αύτόν πλήρως τάς θρησκευτικός του ελευθερίας, 
ώς εΐχον υποδείξει καί έμπιστοι Έλληνες ύπήκοοί της δι’ επισήμων ύπο- 

μνημάτων*. Εις τούτων ύπήρξεν ό Γρηγόριος Μαλαξός, λόγιος Ναυπλιεύς 
ζών έν Βενετίφ*, καί έτερος ό Εεοηίηο δετνο, πλούσιος έμπορος Κρής (έκ 
Χανίων) ζών έν ΚωνσταντινουπόλειΌ δεύτερος ούτος ύπέβαλε τό 1575 

1. Ε. ΕεβΓαηά, Βϊθ1ίο§Γ&ρΗϊ6 Ηεΐΐέηΐηοε... ειιχ XV0 εί XVI6 δίέεΐεδ, τ. 2, Ριι- 
Π8 1885, σ. XXX, σημ. 1. 

2. Αύτόθι, σσ. 389 - 390. 

3. Αύτόθι, σ. XXX. 

4. Βλ. περί τοϋ θέματος Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, Τό κληροδότημα τοϋ καρ¬ 
διναλίου Βησσαρίωνος γιά τούς φιλενωτικούς τής βενετοκρατούμενης Κρήτης (1439- 

17ος αί.), Θεσσαλονίκη 1967, σσ. 161 -167. 

5. Βλ. τά πρός τό Συμβούλων τών Δέκα υπομνήματα, του τά έκδεδομένα ύπό V 1. 

Εαπιαη5ΐ<:γ, Βεατεΐδ ά’έί&Ι άε νεηϊδε, σσ. 083 - 089 (άριθ. 29 - 30), ών τό δεύτερον χρο- 

νολογητέον από 1579 (όχι 1572). 
6. Ό Εεοηίηο 8ει-νο, υίός τοϋ ποτέ Μιχαήλ, έκ Χανίων (βλ. Α.δ. V. — Οαρΐ άβΐ Οοη- 

$ΐ°Ιϊο άβΐ Όΐβοΐ, Εεΐιετε Κειιοπ εεε., βιΐδία 286 (Οιηάία), έγγρ. 323, έτους 1582), άναφέρεται 
εις τάς εκθέσεις τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει βάΐλου τής Βενετίας καί βραδύτερον, τό 1583, 

ώς σφοδρός πολέμιος τής παρά τοΐς ύπό τούς Βενετούς όρθοδόξοις εισαγωγής τοΟ Γρη- 
γοριανού Ημερολογίου καί έπηρεάζων τον πατριάρχην (V ί Π ο γ ί ο Ρ ε γ ί, Θυε ιίεΐε, 
υη'μηίοε Ρμδςμια, Μίΐιιηο 1967, σσ. 52, 66, σημ. 69 καί σσ. 164- 165). 
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διά του έν Κωνσταντινουπόλει Βενετοΰ βαΐλου έγγραφον υπόμνημα 1 πρός 
τό Συμβούλιον τών Δέκα, διά τοϋ όποιου προέτεινε τήν έγκαθίδρυσιν έν 
Κρήτη ενός ορθοδόξου άρχιεπισκόπου καί τεσσάρων επισκόπων, ύπό τύπον 
μονίμου Συνόδου, πιστών εις τήν Βενετίαν και επιλεγόμενων ύπ’ αυτής 
Ουτοι θά εξυπηρετούν πάσας τάς άνάγκας τής λατρείας του όρθοδόξου 
πληρώματος και τοιουτοτρόπως θά έτίθετο τέρμα εις τήν έπιζήμιον διά τήν 
Βενετίαν συρροήν Κρητών εις Κωνσταντινούπολή, ήτοι εις εχθρικόν έδα¬ 

φος, πρός λήψιν άφέσεως αμαρτιών παρά τού πατριάρχου. Τό Συμβούλιον 
τών Δέκα εύρεν ένδιαφέρουσαν τήν πρότασιν του δοτνο καί, διά του άπό 29 

Δεκεμβρίου 1575 έγγράφου του πρός τόν Γενικόν Προνοητήν Κρήτης, 

ανέθετεν εις αύτόν τήν εφαρμογήν ταύτης 2, παρατηρούν ότι πράγματι οί 
ορθόδοξοι ούτοι αρχιερείς θά προσέφερον «μεγάλην βοήθειαν εις τήν 
Βενετίαν πρός εξοπλισμόν τών γαλερών καί πρός εμψνχωσιν τον πληθυσμού 
διά τήν άμυναν τοϋ Βασιλείου τής Κρήτης»3. Γενικός Προνοητής Κρήτης 
ήτο τότε ό ικανός, άλλα συντηρητικός καί αδιάλλακτος καθολικός 
Οίαεοιηο Γοδοαπηί (1575 - 1577) *, ό όποιος, έχων αντίθετον γνώμην, 

άντετάχθη εις τήν πρότασιν δΓ ύπομνήματός του άπό? 5 Φεβρουάριου 
1576, σταλέντος πρός τό Συμβούλιον τών Δέκα, καί άφήκεν άνεκτέλε- 

στον τήν ληφθεϊσαν διαταγήν, έν αναμονή νέας άποφάσεως τού Συμβουλίου 
μετά τήν συζήτησιν τών όντιρρήσεών του δ. Τό Συμβούλιον φαίνεται ότι 
έδίστασεν έπί μακρόν καί, πριν ή άποφανθή τελικώς, ήριότησε δι* επιστο¬ 

λής του άπό 26 ! Οκτωβρίου 1577 καί τόν Δούκαν τής Κρήτης Ματοο 
Οίοο^ηα, παρά τοϋ οποίου έλαβεν αρνητικήν έπίσης, άπό 19 Ιουνίου 1578, 

γνωμάτευσιν (ανέκδοτον εις τά βενετικά άρχεΐα)(!. Κατόπιν ταύτης, άπε- 

1. Τούτο δυστυχώς δέν διεσώθη, αν και μνημονεύεται εις τά έγγραφα τοϋ Συμ¬ 

βουλίου τών Δέκα καί τοϋ Ροδεαπηΐ, περί ών κατωτέρω. 

2. Τό έγγραφον (άποσπασματικώς ή έν περιλήψει) παρά VI. Ε α γπ ά η 5 !<: γ, ένθ’ 

άνωτ., σσ. 071 -073 (άριθ. 16). 

3. VI. Ε α Γη α η 5 Ε γ, ένθ’ άνωτ., σ. 072 : «... ηβ αρροΓία/'ΐαηο ηιοΐΐο αΐιιΐο ιιβΙΙ'αν- 

ιηαι· άβΙΙβ ςαΐββ βΐ ηβΙΙ’αηΐηιατ ριιβΐ ροριιΐί αΙΙα άβ{ββα άβΐ Κε%ηο...». 

4. Βλ. περί τούτου Σ π υ ρ ί δ. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, Ιάκωβος Φωσκαρίνης ή ή Κρήτη 
τό 1570, Έπετηρις Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 1, 1938, σσ. 186-206. 

5. Καθ’ α γράφει ό ίδιος ό Ροδο&πηί έν τή άπό 6 Ιουνίου 1588 έπιστολή του πρός τήν 
Βενετικήν Γερουσίαν έν Μυδεο Πίνίεο Οοιτογ, χειρόγρ. Οογγογ 1150, φφ. 225ν -238ν (βλ. 

φ. 228). Μετάφρασις τής έπιστολής έδημοσιεύθη υπό Αγαθάγγελου Ξηρού- 

χ ά κ η, Περί τής θέσεως του ελληνικού κλήρου έπί Βενετοκρατίας, Εκκλησιαστικός Φά¬ 

ρος 35, 1936, σσ. 364 - 366, 368, 512 - 518. — Αποσπάσματα αύτής παρετέθησαν (έκ τής 
μεταφράσεως Ξηρουχάκη) ύπό Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η εις Κρητικά Χρονικά 13, 1959, σσ. 

53 - 56. 

6. Α.δ.ν. — Οαρΐ άβΐ ΟοηβΐξΙΐο άβΐ ΙΗββΐ, ΕεΙίετε Ββίΐοπ, όιΐδία 286 (Οαπάία), 

έγγρ. 221.'Ο Οοο&ηα ίσχυρίσθη ότι ό Εεοηίηο Βετνο δέν ήτο καλώς πληροφορημένος 
περί τών έν Κρήτη εκκλησιαστικών πραγμάτων. 
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φάσισε τελικώς, ώς θά ίδωμεν, νά μή δεχθή την πρότασιν τοΰ 8οινο Κ 
"Ας έπανέλθωμεν όμως εις τον Γαβριήλ Σεβήρον. Ουτος κατά τό μεσο¬ 

λάβησαν αυτό διάστημα είχε μεταβή', ώς ειδομεν, έκ Βενετίας εις Κρήτην 
(.1575) καί έκεΐθεν είς Κα>νσταντινούπολιν (1576). Τήν 18ην Ιουλίου 1577 

έχειροτονήθη έν Κωνσταντινουπόλει εις μητροπολίτην Φιλαδέλφειας ύπό 
του οικουμενικού παιριάρχου Τερεμίού Β' του Τρανού1 2 3. Κατά καλήν σύμ- 

πτωσιν, λεπτομερή περιγραφήν τής γενομένης τότε τελετής εις τό πάτριαρ- 

χεΐον μας διέσωσεν ό παραστάς κατ’ αυτήν Γερμανός εφημέριος Στέφανος 
Οετίαοΐι εις τό «Ήμερολόγιόν» του λ Ούτος γράφει επί λέξει ότι κατά τήν 
τελετήν τής χειροτονίας «παρίσταντο πολλοί Κρήϊες, διότι ό Γαβριήλ 
έγεννήθη μεν έν Μονεμβασία, διέτριψεν όμως έπϊ μακράν έν Κρήτη» καί 
προσθέτει ότι τώρα έχειροτονήθη μητροπολίτης ύπό τοΰ πατριάρχου τή 
παρακλήσει του έν Γαλατά πλουσίου Κρητός έμπορου Γεοτιίηιιε, «διότι 
ά?Γως δεν θά τον ήτο δυνατόν νά επιτυχή τήν χειροτονίαν». Ό ΟογΙηοΙι 

απαριθμεί ακολούθως καί τά ύπό τοΰ Γεοηίηο δαπανηθέντα ποσά εις φιλοδω¬ 

ρήματα προς τούς κληρικούς τοΰ πατριαρχείου καί προς προετοιμασίαν 
τής τελετής καί του έπακολουθήσαντος γεύματος καί καταλήγει εις τό ότι, 
ώς λέγουν εις αύτόν, «ό νέος αυτός μητροπολίτης ουδέποτε θά μεταβή 
είς Φιλαδέλφειαν, ."..αλλά Θά έγκατ ασταθή εις Κρήτην ή εις Βενετίαν» Γ 

Συνδυάζοντες τά δύο ώς άνω γεγονότα, ήτοι τήν πρότασιν τοΰ Γεοηΐπο 
δοτνο περί έγκαταστάσεως έν Κρήτη ορθοδόξου μητροπολίτου καί τήν 
είς μητροπολίτην, τή ένεργεία τοΰ ίδιου, χειροτονίαν τοΰ προστάτεόομένου 
του Γαβριήλ Σεβήρου, δεν είναι δύσκολον νά συναγάγωμεν ότι ό Γαβριήλ 
Σεβήρος ήτο ό ύπό τοΰ Γβοηϊηο προοριζόμενος, άν έγίνετο άποδεκτή ή 
πρότασίς του, προς έγκαθίδρυσιν είς Κρήτην ορθόδοξος μητροπολίτης επί 

1. Επιστολή Ο. Ροδο&πηί, χφ. Οογγογ 1150, φ. 229 = ·’Α γ α θ. Ξ ή ρ ο υ χ άκ η, 
ένθ’ άνωτ., σ. 513 = Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, ένθ’ άνωτ., σ. 55. Βλ. περί τοΰ ζητήματος καί 
Ενα Το3, 8α§βίο ειιΐία εΐοπα γο1ϊ0ΪΟ8& <3ί Οαικίία άαΐ 1590 &1 1630, Αΐΐί άοΐ Β. Ιδίΐΐυΐο 
νοηοίο <3ί δοίεηζο, ΕοΙΙογο οδ ΑιΊί 72, 1913, ρ&Γίο δεοοηάΗ, σσ. 1371 - 1373, Σπ. Μ. 

Θ ε ο τ ό κ η, ένθ’ άνωτ., σσ. 202 - 203 καί Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, ένθ’ άνωτ., σ. 45. 

2. Β. Α. Μυστακίδου, Ή χειροτόνία Γαβριήλ τοΰ Φιλάδελφείας κατά τήν 
18 Ιουλίου τοΰ 3577 έν τή Παμμακάριστο), Νέος Ποιμήν 5, 1923, σσ. 183 - 190. 

3. Τ6 σχετικόν άπόσπασμα έν τφ «Τ&βοβικώ» τοΰ Ο ο γ I 3 ο ά (ΡπιηοΙάυΠΗ αηι 
Μάχη, 1674, σσ. 366- 367) αναδημοσιεύεται ύπό Ε. Εε§Γ&ηά, ένθ’ άνωτ., σ. 145. 

4. «.. . ϋηά Ιβμ άίβ$βε άβ$ ποινή ΜβίεοροΙίΐβη Είηεβξηιιηξ ιναεεη νίβΐ ΟαηάίοΙβη 

(αιΐ83 Οαηάία), άαηη βε ί$1 αιΐ88 ΜοηειηρΚαεία ξβδύεΐϊξ, ιιηά Ιαηξβ Ζβίΐ ίη Οεβία ξβινβ- 

8οι. Νιιη, αιι/ί Εϋεϋίίΐ βΐηββ ΑΙιβη (άσε Οαηάίβε Εαοίοεε ζιι ΟαΙαΙα, ηιίΐ Ναιηβη Εβοηί- 

ηιΐ8, απ88 Οεεία) Ββμ άβιη Ραΐεΐαεοΐιοη, Ϊ81 Εε ζάπι ΜβΙεοροίίΐβη ςβηιαάιί ινοεάβη, δοηβίβη 

νεεηιοοίιΐ βε$ ηίε,Ηΐ, ίναε αιινΚ ζιινοε ηίβ ζιι ΟοηδΙαηύηορβΙ §βινβ8βη. Ώίβδβε ΑΙίβ ξϊβΐΐ, 

ΐννίΐ Εε εβίΰΗ, ιιηά ν,'βάβε IVεώ ηοα/ι Κίηά Καί, αΙΙε Όηΐιοείβη Ηοε; ιιηά ξβΗβΐ αιι$ δοΐεϊιεε 

ί Υεεείι 8ε)ιε νίεΐ. ..». 

κεφαλής τής Συνόδου, τής οποίας έτερον μέλος θά ήτο πιθανώς ό Μαργού- 

νιος ι. Προς τον σκοπόν τοΰτον λοιπόν είχε κληθή ύπό τοΰ δοτνο εις Κων¬ 

σταντινούπολή. Ή εικασία αΰτη έπιβεβαιοΰται και έκ τοΰ γεγονότος ότι 
ό Γαβριήλ Σεβήρος, μετά τήν χειροτονίαν του, μετέβη πράγματι έκ Κων¬ 

σταντινουπόλεως όχι είς τήν έν Φιλαδέλφεια έδραν του ουδέ εις Βενετίαν, 

αλλ’ είς Κρήτην, κατά τον Αύγουστον τοΰ αύτοΰ έτους 1577 2, έλπίζων 
προφανώς είς τήν ευνοϊκήν έξέλιξιν τοΰ ζητήματος, τό όποιον βεβαίως 
έτήρει μυστικόν, διά νά μή προκαλέση ή όξύνη τήν άντίδρασιν τών βενε¬ 

τικών αρχών καί τοΰ λατινικοΰ κλήρου τής νήσου καί έπειδή έπρόκειτο 
περί σοβαρωτάτου πολιτικοΰ θέματος άπασχολοΰντος τό παντοδύναμον 
Συμβούλιον τών Δέκα, τό όποιον δεν ειχεν είσέτι άποφανθή όριστικώς. 

Ούτως έξηγεΐται διατί ό Σεβήρος, άναφέρων τό 1578 είς τό Συμβούλιον 
τήν έκ Κωνσταντινουπόλεως μετάβασίν του εις Κρήτην, ένθα άπηγορεύετο 
ύπό τών Βενετών ή διαμονή όρθοδόξων αρχιερέων, δεν θ’ άποκαλύψη τόν 
πραγματικόν του σκοπόν, άλλα θά προβάλη ιός αφορμήν τόν αληθή ίσως, 

άλλα πάντως καθ’ ύπερβολήν έξαιρόμενον κίνδυνον, τόν όποιον διέτρεχεν 
έν Τουρκία μετά τήν ύπό Στεφάνου τίνος έκ Καλαμάτας κατάδοσιν είς τούς 
Τούρκους τών είς τό κίνημα τοΰ μητροπολίτου Μονεμβασίας Μακαρίου 
Μελισσηνοΰ κατά τό 1571/2 άναμειχθέντιον Ελλήνων, μεταξύ τών όποιων 

ήτο καί αυτός ό Σεβήρος λ 
Άλλ’ είς τάς κρύφιας ελπίδας του ταύτας ό Σεβήρος έμελλε νά διαψευ- 

σθή πλήρως. Τά έπακολουθήσαντα έν Κρήτη γνωρίζομεν έκ μεταγενε- 

στέρας (άπό 6 Ιουνίου 1588) έπιστολής προς τήν Βενετικήν Γερουσίαν αύτοΰ 
τούτου του κατά τό 1577 Γενικού Προνοητοΰ τής Κρήτης ΟίεοοίΏο Ροδοα- 

πηί4. Ούτος γράφει ότι, κατά τό διάστημα τής έν τή νήσω θητείας του, 

όχι μόνον έπολέμησε τήν ώς άνω πρότασιν τοΰ Τεοηϊηο δετνο, αλλά καί 
δεν έπέτρεψε, διά λόγους ασφαλείας, είς ούδένα ορθόδοξον επίσκοπον νά 
άποβιβάζηται είς τήν νήσον 5 καί ότι «ΟίοηΙο ριιν φιιβδίο ανοίνβζεονο άί 

1. Ίσως διά τοΰτο έκλήθη ούτος μετά τοΰ Σεβήρου είς Κωνσταντινούπολή ύπό 
τοΰ 'Ιερεμίου Β' (βλ. ανωτέρω, σσ. 195, σημ. 10, 196, σημ. 1). Τήν ύπόθεσιν αύτήν στη¬ 

ρίζει, νομίζω, τό ακόλουθον χωρίον τής πρός τόν Σεβήρον από 10 Αύγουστου 1575 έπι- 

στολής τοΰ Μαργουνίου, έπιζητοΰντος νά δικαιολογηθή, διότι δεν έδέχθη νά τόν άκο- 

λουθήση : «ον μεν παρήκας τήν περί τήν έκκΡ.ησίαν επιμέλειαν, εϊπερ άρα ώς φ>]ς δι εμέ 

καί εϊ τι άλλο τοιοντον. εγώ δέ (και τούτον μάρτνς μοι το παντέφορον ομμα) και πατέρα 

και πρόσοδον... παρίημι τά τον επισκόπου και άλλ,α πολλά ον διά σέ καταλείπω, ούχ οτι 

νπεσχόμην συναποπλάσαι (γράφε βεβαίως : σνναποπλεΰσαί) σοι καί ξνμβιώσαι καί, εϊ 

όέ:ον, και καίΙως ξνναποθανεΐν» (Ιο. Ε α ιυ ί α 8, ϋβΐίοί&ε βηαάίίοΓαΓΠ, τ. IX, σσ. 32 - 33). 

2. Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Συλλογή, σ. 14. 

3. Βλ. αυτόθι, σσ. 14-15. 

4. Βλ. άνωτέρω, σ. 197, σημ. 4-5. 
5. Χφ. Οογγογ 1150, φ. 228Γ - 228ν ~ Ά γ. Ξηρουχάκη, ένθ’ άνωτ., σ. 513, 
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ΡίΙαάβΙβ,α βί 86ορβτίο Ιί αΙΙα Οαηβα άονβ $1βΐύ αίςααηΐϊ ξίοηιί ρνϊηια βΐιβ 
ίο 8(ΐρβ881 6 άΐ Ιΐΐί 110,06881 ΟΟβηΐΐίοϊΙβ, ίηίβεο ρΐΙΓβ άϊ6 6880 Ιΐανβνα 60)1- 

οογ8ο 6ί 8β°αίΐο άα ροροίο βΚβ ιιβανα ρτβάίβω'β..Ιο. ρετβηαύ οοη άβ8ί)'6ζζα 
α Ηΐντατεί άαΙΙβ ριώΜίοΙιβ ρΓβάίοαί.ίοηί βΐ αϊία ρατύΐα ηιία άί Οαηάία Ιο 
€οηάιΐ88Ϊ ίη <^ηβ8ΐα Οίϋά, άονβ Κανβηάο 6880 ΓΐοβΓοαΙο Ιίββηίίβ άί ροίβν 
Γίΐοηιατε βί ΙναΙΙβηοτβ ίη Οαηάία, ηοη ρατνβ αΙΓ666βΙΙβηίΪ88ί)ηο Οοη.8ΐ§Ιίο 
άί X βοηββάβΓξΙίΙα, ιηα ρβν ίΐ 8ηο ίταίίβηίιηβηίο νοΐ8β αχίξηαΗί 8βιιάί 
100 αΙΓαηηο ίη νϋα 8ΐια βοη οΜ)Ιί°ο άί /βηηαΓβί ίη ί]ΐΐ68ία ΟίΙΙά βί, 
8β Οβηβ Ηα /αίΐο άορο ηιιονβ Ιβηίαΐίνί άί ροίβτ Ηίονηαν... ηοη 
Ηα ρβΓο ροίιιίο οΙΙβηβΓβ αΐΐνο βοηιβ ηοη Ηα ροΐιιΐο ηβ αηοο Μο8- 

81)710 Ματξΐιριί. ..» '. Αί απολύτως αξιόπιστοι πληροφορίαι αύται του 
Ροδοαπηϊ είναι αρκετά σαφείς, έπιβεβαιοϋνται δέ καί έκ των επι¬ 
σήμων έγγραφων: Ό Σεβήρος έξηναγκάσθη ύπ’ αύτοΰ νά τον άκο- 
λουθήση εις Βενετίαν έπιστρέφοντα μετά την λήξιν τής θητείας του (ή 
επιστροφή του Ροδοαπηΐ γνωρίζομεν ότι έλαβε χώραν κατά Νοέμβριον ή 
Δεκέμβριον του 1577) 1 2. Αλλά καί φθάσαςείς Βενετίαν ό Σεβήρος δεν παρη- 

τήθη των σχεδίων του, ώς συνάγεται και εξ άλλων μαρτυριών. Γνωρίζων ότι 
το ζήτημα δεν είχεν είσέτι κριθή όριστικώς, ύπέβαλεν αμέσως αίτησιν εις 
τό Συμβούλιον τών Δέκα διά τής οποίας, άφοϋ εξέθετε λεπτομερώς την πο¬ 
λιτείαν του καί την υπέρ τής Βενετίας δράσιν του μέχρι τοϋδε, έζήτει την 
άδειαν νά έπανέλθη και έγκατασταθή εις Κρήτην προς στήριξιν του πλη¬ 
θυσμού εις την χριστιανικήν πίστιν καί προστασίαν τών εκεί διαβιουσών 
δύο αγάμων αδελφών του. Μέ τήν συνήθη του διπλωματικήν δεξιότητα, 

δεν ώμολόγει βεβαίως έν τή αιτήσει του τήν κρυφίαν του βλέψιν, νά τεθή 
αυτός επί κεφαλής τής υπό σκέψιν όρθοδόξου Συνόδου, έγνώριζεν όμως 
ότι τούτο θά συνέβαινεν αυτομάτως, εάν κατά τον χρόνον τής συγκροτήσεως 
αυτής εύρίσκετο κανονικώς, μόνος ορθόδοξος άρχιερεύς, έν Κρήτη. Ή 
αΐτησις τού Σεβήρου, μή φέρουσα, κατά τό κρατούν έθος, χρονολογίαν, 
υπεβλήθη πόντιος εις τό Συμβούλιον προ τής 11 Απριλίου 1578, ώς προκύ¬ 
πτει έκ τής συνημμένης ύπό τήν ήμερομηνίαν ταύτην πράξεως παραπομπής 
αύτής εις τον τελευταϊον Γενικόν Προνοητήν Κρήτης Οίαοοπιο Ροεεεπηί 

1. Χφ. Οογγ6Γ 1150, φφ. 229Γ - 229ν—Ά γ. Ξηρουχάκ η,ένθ’ άνωτ., σσ. 513- 534. 

2. Βλ. VI. Γ α ω αη $ Ι( γ, ένθ’ άνωτ., σ. 562, ένθα φέρεται ή αγνώστου προελεύ- 

σεως, έν τέλει τής έκθέσεως τοϋ Ροδο&πηί, σημείωσις : «απίνό ^ιιίνΐ βί 1 Οη. άβΐ 1574, 

ΓΪραΐΓΪό 5ΐ/1 ~βηβ άβΐ1577». Ό Ρέκτωρ τών Χανίων Ζεοοεπε Βετύει-ο έγραφε τήν 15 Όκτω- 

βρίου 3577 προς τήν Γερουσίαν ότι ό Ροδοεπιιί απέρχεται και φθάνει ό διάδοχός του 
Γυοε ΜίοΗίβΙ. Ούτος γράφει τήν 5 Νοεμβρίου εκ Χανίων ότι έφθασε τήν 31 Όκτωβρίου 
1577 (Α.8.ν., 8βηαΐο ΡίοννβάίΐΟΓΪ Τβ/τα - Μα/·, Βυδίε 741, Οιηώε 1577- 8). 

3. Έκδοθεΐσαν καί σχο?.ιασθεΐσαν προσφάτως ύπό Μ. I. Μανούσακα, Συλ¬ 
λογή, σσ. 13 -15. 

πρός γνωμάτευσιν. Ή άκολουθήσασα από 22 Απριλίου 1578 ιδιόγραφος 
γνωμάτευσις τού Ρο$οαπηϊ είναι λίαν διαφωτιστική, διότι συνδέει τό θέμα 
τού Σεβήρου πρός τήν πρότασιν τού δεινό. Γράφει δηλαδή ότι ό Σεβήρος 
είναι μέν άνθρωπος έναρέτου ζωής, άφωσιωμένος καί πιστός είς τό βενε¬ 

τικόν κράτος καί άξιος προστασίας *, άλλ\ ώς πρός τά λοιπά, Δ Ροδοαπηΐ 
αναφέρεται είς τήν προγενεστέραν άπό 6 Φεβρουάριου 1576 είσήγησίν 
του, ήτοι έκείνην, δί’ ής άντετάσσετο είς τήν πρότασιν τού δει-νο. 

Τό Συμβούλιον τών Δέκα, μετά τήν γνωμάτευσιν τού Ροδοαπηί, άνέ- 

μεινεν είσέτι επί τινας μήνας μέχρις ότου λάβη καί τήν άπό 19 Ιουνίου 
1578 γνωμάτευσιν τού Δούκα τής Κρήτης Μηγοο Οΐεο^ηε, περί ής έγένετο 
ήδη λόγος 2. Ακολούθως δέ, είς μίαν καί τήν αυτήν συνεδρίαν, τής 20 

Αύγούστου 1578, έλαβε τάς ακολούθους διαδοχικός αποφάσεις, δΓ ών άπερ- 

ρίπτετο ούσιαστικώς ή αΐτησις του Σεβήρου καί ή πρότασις του δει-νο, 
έλαμβάνοντο όμως μέτρα προστασίας τοϋ όρθοδόξου πληθυσμού τής Κρή¬ 

της καί έπεζητεΐτο νά δοθή ίκανοποίησίς τις είς αύτούς πρός διατήρησιν 
τής φιλίας των, ώς καί είς τον οικουμενικόν πατριάρχην : α) Ν’ ανακοινωθή 
είς τον Σεβήρον διά στόματος αυτού τούτου τού Δόγη ότι, ένεκα τών και¬ 

ρικών περιστάσεων, δεν είναι δυνατόν νά τού έπιτραπή ή έγκατάστασις 
είς Κρήτην, διά νά συντηρήται όμως έν Βενετία θα τοϋ χορηγηθούν 50 

τσεκίνια (έφάπαξ) καί έτερα 6 μηνιαίως, ώς καί έτερα 100 (εφάπαξ) είς 
έκατέραν τών αδελφών του πρός υπανδρείαν των 3. β) Νά γνωστοποιηθή 
είς τάς έν Κρήτη βενετικός άρχάς ότι οί "Ελληνες είναι έλεύθεροι νά άσκοϋν 
τά θρησκευτικά των καθήκοντα είς τό ορθόδοξον δόγμα των καί ότι απα¬ 

γορεύεται είς τον Λατίνον άρχιεπίσκοπον τής νήσου νά έλέγχη τάς χειρο- 
τονίας καί τά κηρύγματα τών όρθοδόξων κληρικών4 καί γ) Ν’ ανακοινωθή 
διά τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει βαΐλου είς τον οικουμενικόν πατριάρχην 
καί είς τον αυτόθι Εεοηπιο δει-νο ότι τά είς βάρος τοϋ όρθοδόξου στοιχείου 
συμβάντα έν Κρήτη έγένοντο έν άγνοια τής Βενετίας, νά δοθή δώρον άξίας 
μέχρις 100 τσεκινίων είς τον πατριάρχην καί νά διατηρηθή ή φιλία άμφο- 

τέρων πρός τήν Βενετίαν, ήτις έκτιμα τάς υπηρεσίας τοϋ δετνο λ Και ή 
τοιαύτη ταυτόχρονος λήψις τών άποφάσεων τούτων μαρτυρεί τήν πρός 
άλλήλας συνάφειαν τής προτάσεως τοϋ δετνο καί τής αίτήσεως τού Σεβήρου, 

1. Α.δ.ν. — Οοπ8Ϊ.ξΙίο άβΐ Όίβοΐ, δεοτείε, ίϊΐζα 20. 

2. Βλ. άνωτέρο), σ. 197 καί σημ. 6. 

3. Ή άπόφασις έξεδόθη ύπό Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 1 (σσ. 11 - 12). 

4. Περίληψις τού έγγραφου παρά VI. Γ ε ηι α π 51ς γ, ένθ’ άνωτ., σ. 074 (άριθ. 18). 

Τό πλήρες κείμενον έξεδόθη ύπό Ο. Ρ β <13 11 ο, ΚίεβΓοΙιε είοποΗε, σσ. 134 - 135 (άοε. 

XXIV) καί. Ζ. Ν. Τσιρπανλή, ένθ’ άνωτ., σ. 312-315 (άριθ. ΛΕ'). 

5. Περίληψις τοϋ έγγραφου παρά VI. I, α ιη ε η 5 γ, ένθ’ άνωτ., σσ. 074-075 
(άριθ. 18). 
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αί όποιαι δεν έγένοντρ δεκταί. Τοιουτοτρόπως ό Σεβήρος ήναγκάσθη νά 
καθηλωθή έν Βενετία κατά τά φαινόμενα προσωρινώς, πράγματι δέ διά 
βίου. Συνέβη δηλαδή μέ αυτόν, ώς όρθώς παρατηρεί αύτός οΰτος ό Ροεοα- 

ιίηί, ό,τι όλίγον βραδύτερον καί μέ τον Μάξιμον Μαργούνιον, όστις έχει- 

ροτονήθη επίσκοπος Κυθήρων υπό του Τεροθέου Μονεμβασίας, άλλ', 

ότε ήλθεν εις Βενετίαν, διά νά λάβη τήν έπικύρωσιν τής εκλογής 
του, ύπεχρεώθη νά διαμένη έν τή πόλει ταύτη έκτοτε καί μέχρι τοϋ 
θανάτου του ι. 

Είναι ανάγκη λοιπόν νά δεχθώμεν ότι ό Σεβήρος, μεταβαίνων εις Κων¬ 

σταντινούπολή, άπέβλεπεν εις τήν χειροτονίαν του ώς μητροπολίτου, μέ 
τον σκοπόν όμως νά έγκατασταθή εις Κρήτην και όχι εις Βενετίαν. Ή εις 
Κρήτην, ένθα είχε διανύσει όλην τήν νεότητά του, έγκαθίδρυσίς του, έπί 
κεφαλής ορθοδόξου Συνόδου, κατά τό σχέδιον του προστάτου του Εοο- 

πίηο δετνο, θά:ήτο δι’ αύτόν — καί δικαίως — πλεονεκτικωτέρα τής έν 
Βενετία καί διά τήν έκτασιν καί τήν σημασίαν τής τόσον ακμαίας τότε 
μεγαλονήσου καί διά τήν έν αύτή διαμονήν των οικείων του. Μόνον μετά 
τήν αποτυχίαν του σχεδίου τούτου πρέπει,νά έσκέφθη ό Σεβήρος τήν μό¬ 

νιμον εγκατάστασήν του έν Βενετίμ, διότι περί έγκαταστάσεώς του βεβαίως 
εις τήν πτωχήν καί υπόδουλον μητρόπολιν τής Φιλαδέλφειας ούδέν ζήτημα 
έγεννάτο. ^Υποχρεωθείς λοιπόν νά παραμείνη έν Βενετία, τής οποίας τό 
περιβάλλον του ήτο οίκεΐον ήδη έκ τής προτέρας διαμονής του, συνέλαβε 
δεύτερον σχέδιον, ν’ άναλάβη τήν διαποίμανσιν των έν τή πόλει ταύτη 
πολυπληθών Ελλήνων ορθοδόξων, ώς θρησκευτικός ήγέτης αυτών καί 
ώς μόνιμος εκπρόσωπος τοϋ οικουμενικού πατριαρχείου. Τό σχέδιον τούτο 
καί διά τούς Έλληνας ήτο πλεονεκτικόν καί διά τό.πατριαρχεΐον συμφέρον, 

διότι θά έπεξετείνετο ούτως ή δικαιοδοσία του έφ’ όλων τών ορθοδόξων 
κατοίκων τών βενετοκρατουμένων περιοχών τής βορείου Ιταλίας καί τής 
Δαλματίας. Καί εις τήν επιδίωξίν του ταύτην έπέτυχεν ό Σεβήρος, διότι διά 
τής διπλωματικής του ίκανότητος ήδυνήθη νά έξασφαλίση τήν εύνοιαν 
καί τήν ύποστήριξιν τής Βενετίας, παρά τής όποιας βραδύτερον θά κατορθώ- 

ση νά λάβη τήν άδειαν νά έπισκέπτηται, όχι μόνον τήν Επτάνησον καί 
τάς δαλματικάς περιοχάς, αλλά καί αυτήν τήν Κρήτην 1 2 * έξ ής είχεν άπο- 

πεμφθή. Ήδη, άμα τή άφίξει του εις Βενετίαν, ή Πολιτεία τον έδέχθη 

1. Βλ. τό πρόσφατον έργον τοϋ ΟιοΓβΐ.ο Ρυάαΐΐο, Μ&δδίηιο Μ3Γ§υηΐο ο 
ίΐ δυο οοιτπτίδηΐο ά] «ϋο ΤπηίίαΙθ» <3ί 8. Α§ο$ίϊηο (1588), Βγο5οϊ& 1967, σσ. 39 -48 καί 
(όοο. III-IV) 322-324 καί (άοε. VII-IX) 326-328. 

2. Ό Σεβήρος, παρά τά περί τοϋ αντιθέτου γραφόμενα ύπό του Ροδοαπηί (βλ. άνω- 
τέρω σσ. 199- 200 καί 200, σημ. 1), έπεσκέφθη έκτοτε τήν Κρήτην δίς τουλάχιστον, ήτοι 
κατά τά έτη 1581- 1582 καί 1586. Πρβλ. καί Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 
Π (σσ. 30-31). 
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φιλοφρόνως καί τοϋ έχορήγησεν, ώς εϊδομεν, τακτικόν επίδομα '. Ό Σεβή- 

ρος ανήγγειλε τοϋτο εις τον πατριάρχην διά τής άπό 9 Σεπτεμβρίου 1578 

επιστολής του 2 : «"Ημάς ϊσθι, παναγιώτατε δέσποτα, φιλοτίμως ποις προς 
τής τών 'Ενετών πολνυμνήτρυ αρχής ποοσδεδεγ μένους, τής ενσεβώς, αμα 
δέ και αΐδεσίμως, τοις σοΐς έντνγχανονσης γράμμα σι... Προς δέ και σιτη- 

ρέσιον εμμηνον, καθάπερ τοϊς πάλαι Ναυπλοίοις (δίυ) τε και Έπιδανρίοις, μη 
αΐτονντί μοι άπένειμε». Ό Ιερεμίας έσπευσε τότε ν’ άποστείλη προς τόν 
Δόγην, τόν Δεκέμβριον τοΰ 1578, ευχαριστήριον έπιστολήν, σωθεισαν 
μόνον έν ιταλική μεταφράσει:!. 'Ως προς τήν έκ μέρους τής Ελληνικής 
Αδελφότητος ύποδοχήν τοϋ Σεβήρου, ό Βελοϋδος γράφει ότι οϋτος «έπανα- 

κάμψας εις Βενετίαν τώ 1577 (εύρίσκετο ήδη ένταϋθα τήν 10 Μαρτίου), 

έπεψηφίσθη άμέσως, μετά γενικής τών ομογενών άγαλλιάσεως, ούχί μέν 
ώς επίσκοπος, αλλ’ ώς άπλοϋς έφημέριος» 4. Προφανώς όμως άναφέρεται 
εις τήν άπό 10 Μαρτίου 1577, καθ’ ά εϊπομεν ανωτέρω, έπανεκλογήν τοϋ 
Σεβήρου ώς εφημερίου. Άλλ’ αϋτη έγένετο πριν είσέτι χειροτονηθώ έν 
Κωνσταντινουπόλει, τήν 18 Ιουλίου 1577, εις μητροπολίτην. Ό Βελοϋδος 
δεν ήτο βέβαιος διά τήν ημερομηνίαν ταύτην τής χειροΐονίάς του (τήν ύπέ- 

θετε γενομένην τό 1576) 5 καί διά τοϋτο ύπέπεσεν εις τήν ανακρίβειαν. 

1·. Βλ. ανωτέρω, σ. 200, σημ. 1 καί σ. 201 σημ. 3. Τό επίδομα ηύξήθη ακολού¬ 

θως, ’ διά διαδοχικών άποφώσεων τής Γερουσίας, εις δουκάτα 10 μηνιαίως τό 1584, 15 

τό 1589 καί 25 τό 1593 (βλ. ανωτέρω, σ. 191,· σημ. 5). 

2. Ή επιστολή έδημοσιεύθη άποσπασματικώς έν Μ&ιΊίηΊ Ο Για 5 ίί, Τατοο- 
8Γ36θϊαε Ιώπ οοίο, σσ. 525 - 526. 

3. Ή επιστολή έδημοσιεύθη (εις έλληνικήν μετάφρασιν έκ τοϋ ιταλικού) όπό Κ. Δ. 

Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Πατριαρχικά, ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετικαί πρός τούς πατριάρ- 

χας Κωνσταντινουπόλεως άπό τοϋ έτους 1556-1702, έν Άθήναις 1951 (Πραγματεΐαι τής 
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 15 —άριθ. 4), σσ. 3-4. Ό Ιερεμίας έγραφεν έπί λέξει: «Ό 

μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Γαβριήλ δ δ επιστολής τον πρός ημάς κατέστησε γνωστός 

τάς · συμπαθητικός φιλοφρονήσεις τάς όποιας τώ επιδαψιλεύσατε, δεχθέντες αύτόν ενμε- 

νώς ... ώς καί τήν αρωγήν πού τώ παρέσχετε». Καί εις αναφοράν τοϋ Γρηγορίου Μαλαξοϋ, 
έκδεδομένην ύπό V). Τ α σι α η 5 έ: γ, ένθ’ άνωτ., σσ. 087 - 089, υπό χρονολογίαν 1572 

(προφανώς εσφαλμένην, αντί 1579) άναγινώσκομεν : «ϋΐΐϋηαιηβηΐβ Γαηηο ραεεαίο ραο&ΐο 

8ρ.τβηίεεΐηιο Βοιηίηίο αδόταοα'ό ιΊ ΗβνεΓβηάίεβίηιο Μοίτοροίϊΐα ηοηιΐηαίο Βοη ΟαδηοΙρ, 

€ί Η [βοο άοηηο άί άιιοαΐι 250 ίη οοηίαάί βΐ άί ιιηα ρνονίείοηο Ηοηοεία ίη νίΐα ειια. Όί 

φιβεία ρ-αίιΐιιάίηε ηβΙΙα ειια ρβνεοηα βςΐι ηβ εονίεββ αΐ Ραηα§ίοίαΙο Ραΐτίατοα άί Οο- 

εΐαηΐίηοροΐί, βΙ 8ηα 8αηΙ.ίίά οοη ΙεΙΙβτε άί ΓΪηξΓαΐίαιηβηΙο ε’αΜβςτό οοη φιάΐα 8βεο- 

ηίεείηια 8ΐξηονία, $β§ηο άβΙΙα νβνα αιηίοίίία εβονεΐΐα, εοηΐταάα οοη Ιβ Υοείνβ 8ίξηο/·ίο 

ΙΙΙαβίήεείτηβ. . .». Φαίνεται οτι τότε ό Ιερεμίας ώρισε τόν Σεβήρον έξαρχον καί επί¬ 
τροπον πατριαρχικόν έν Βενετία:. - 

4. Τω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σ. 69. 

5. Εις τήν πρώτην έλληνικήν έκδοσιν τοϋ έργου έν Βενετία, σ. 65, ό Βε?*οΰδος 
ύποσημειοϊ: «Ό φιλόπονος ομογενής Κωνσταντίνος ό Σάθας λέγει οτι προεχειρίσθη 
τήν 18 Ιουλίου 1577 (Νεοελλην. Φιλολογ. σε λ. 218). Γραπτέον ίσως 1576» (εις τήν 
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Αλλά πώς ήτο δυνατόν ό Σεβήρος, χειροτονημένος ήδη μητροπολίτης, 
νά ψηφισθή ώς άπλοΰς εφημέριος; Είναι περίεργον ότι, μολονότι οί μετά 
τον Βελοϋδον έγνώριζον την ημερομηνίαν τής χειροτονίας του, έπανέ- 

λαβον έν τούτοις καί επαναλαμβάνουν καί μέχρι σήμερον την ανακρίβειαν 
ταύτην 

Αλλη ανακρίβεια, σοβαρωτέρα, έπαναλαμβανομένη καί αΰτη μέχρι 
σήμερον σχεδόν ύπό πάντων, είναι ότι, μετά τήν εις Βενετίαν άφιξιν του 
Σεβήρου ώς μητροπολίτου Φιλαδέλφειας, ή έδρα τής μητροπόλεως Φιλα¬ 

δέλφειας μετέστη εις Βενετίαν διά πράξεως του οικουμενικού πατριάρχου 
Ιερεμίου του Β' 2. Ό Γεδεών μάλιστα έτοποθέτησε χρονολογικώς τήν μετά- 

θεσιν ταύτην εις τήν πρώτην πατριαρχείαν του Ιερεμίου Β', τήν έξικνου- 

μένην μέχρι του Νοεμβρίου 1579 3. Κείμενον όμως τοιαύτης ειδικής πρά- 

δευτέραν έκδοσιν, τοΰ 1893, σ. 69, σημ. *, τό 1576 έχει μεταβληθή εις 1578, χρονολογίαν 
έξ ίσου έσφαλμένην). 

1. Οϋτω π.χ. ό Ε. Ε ε § γ η η ό, ένθ’ άνωτ., σ. 146, γράφει ότι «ηοηοόδΐ&ηΐ 13 ίιβιιίε 
όϊβηίΐέ όοηί ΐΐ εϊαίί τενεΐυ, ϋ αηιΐ ροανοϊτ αεεερίετ όε ηουνεαιι Ια ευεε άε 33Ϊηί-ΟεοΓ§65, 

3 Ιιιηυείΐε 1’3ρρο1έΓ6ηΐ 865 εοηιραίποίεδ, Ρ3Γ ιιη νοίο εη άείε όα 10 ηΐ3Γ5 1577 (δίγΐε νε- 

ηίΐίεη)». Ό Εε§Γ3ηό άντελήφθη ότι, αν ή ημερομηνία τής εκλογής τοΰ Σεβήρου ώς εφη¬ 

μερίου ήτο ή 10 Μαρτίου 1577, τότε δεν ήτο μεταγενέστερα τής ημερομηνίας τής εις 
μητροπολίτην χειροτονίας του (18 Ιουλίου 1577), ώς ίσχυρίσθη ό Βελοΰδος· άντί όμως 
νά έλέγξη τό σφάλμα τοΰ Βελούδου, ένόμισεν ότι έπρεπε νά διόρθωση (διά νά τήν κατα- 

στήση μεταγενεστέραν) τήν ώς άνω ήμερομηνίαν 10 Μαρτίου 1577 εις 10 Μαρτίου 1578 

καί διά τούτο προσέθηκε τήν έπεξήγησιν «(δίγΐε νέηίίίεη)»· άλλ’, ώς γνωστόν, ή διαφορά 
μονάδος ισχύει εις τό βενετικόν ήμερολόγιον διά τούς μήνας Ιανουάριον καί Φεβρουά¬ 

ριον, όχι καί δια τόν Μάρτιον καί ή ήμερομηνία 10 Μαρτίου 1577 έχει καλώς. Τό σφάλμα 
τοΰ Βελούδου υιοθέτησε καί αύτός ό Μ 3 γ I ί η 3 ιι § ί ε, βιογραφών τόν Σεβήρον έν 
«ΟΙοΐίοηηείΓε άε Τΐιεοΐοβΐε Οαάιοΐίςυε», τ. 6, 1915, στ. 977- 984, ένθα γράφει (στ. 978): 

«ΤοιιΙ ένεςαε ςιι’ίΐ όΐαίΐ, ϋ ηε άεό3ϊ§η3 ραδ άε ΓερτεικίΓε δεδ ίοηεΐϊοηδ 3 Ια ούτε όε 
δβίηΐ ΟεοΓβεδ», ώς καί ό νεώτερος βιογράφος του Άρίσταρχος Διοκαισα- 

ρείας, Γαβριήλ Σεβήρος μητροπολίτης ΦΟαδελφείας, Νέα Σιών 21, 1926, σ. 602. 

2. Ά. Παπαδοπούλου Βρετοϋ, Νεοελληνική Φιλολογία, μέρος Λ', 

έν Άθήναις 1854, σ. 187. — Τ ω. Βελούδου, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετία, 

σ. 70. — Διοκαισαρείας Άριστάρχου, ένθ’ άνωτ., σσ. 606 - 608. — Έ λ έ- 

νης Κούκου, Ή ορθόδοξος μονή εύγενών Έλληνίδων Βενετίας (1599- 1829), Άθή- 
ναι 1965, σσ. 23 - 24. 

3. Μανουήλ Ί ω. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, έν Κιονσταντινουπόλει 
1890, σ. 520, Ό Γεδεών ώδηγήθη εις τούτο έκκινήσας έκ δύο άλλων σφαλμάτων : α) ότι, 
κατά τά γραφέντα ύπό Τ ω. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σ. 70, ή προς τόν Σεβήρον έπι- 

στο?,ή τοΰ Ιερεμίου Β' (παρά Ιο. Ε 3 ηι ϊ υ 5, ένθ’ άνο>τ., τ. XV, σσ. 112-113) έγράφη τό 
1577, ένφ πράγματι είναι τοΰ 1590 (βλ. κατωτέρω, σ. 207, σημ. 4) καί β) ότι, κατά τά 
ύπ’ αύτοϋ τοΰ Γεδεών παρερμηνευθέντα, διά ταύτης ό Ιερεμίας έκάλει τόν Σεβήρον «νά 
μεταβή εις Βενετίαν», ενώ τόν έκάλει άντιθέτως νά έπανέλθη εις Φιλαδέλφειαν. Ό Ά ρ ί- 

σ τ α ρ χ ο ς Διοκαισαρείας, ένθ’ άνωτ., σσ. 607 - 608, άντελήφθη μέν καί έση- 

μείωσε τό δεύτερον σφάλμα, άλλα δεν έθεσεν έν αμφιβάλω τήν περί μεταθέσεως πραξιν. 
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ξεως μεταθέσεως ούδείς παρουσίασε, καθ’ όσον γνωρίζομεν. Κατά τήν 
ήμετέραν γνώμην, τοιαύτη επίσημος γραπτή μετάθεσις δέν έγένετο ποτέ. 

νΗδη από τής πρώτης πατριαρχείας του Ιερεμίου Β' αί μεταξύ αύτου καί 
τοΰ Σεβήρου σχέσεις έψυχράνθησαν, ώς μαρτυρεΐται έκ τής αλληλογραφίας 
των και έξ άλλων επισήμων εγγράφων. Αφορμήν δυσαρέσκειας έδωκεν εις 
τόν πατριάρχην ή κατά τό 1579 διένεξις τοΰ Σεβήρου προς τόν έκ Τρίκκης 
διάκονον Νικηφόρον, σπουδάζοντα τότε έν Παδούη, τόν μετέπειτα μέγαν 
πρωτοσύγκελλον καί τοποτηρητήν τοΰ 'Ιερεμίου καί πρόσωπον τής απολύτου 
εμπιστοσύνης του ι. Τάς λεπτομέρειας τής διενέξεως μανθάνομεν έξ αναφοράς 
αύτοΰ τούτου τοΰ Σεβήρου προς τό Συμβούλιον των Δέκα, από 11 Αύγούστου 
1579 2. Έκ τής αναφοράς ταύτης πληροφορούμεθα ότι, έπειδή ό Σεβήρος 
άπηγόρευσεν εις τόν Νικηφόρον, επί ποινή αφορισμου, νά όμιλήση έν τώ 
ναω τοΰ Άγ. Γεωργίου κατά τοΰ διασήμου δυτικοΰ ίεροκήρυκος ΡΕηΐ§β- 

τοία, ό Νικηφόρος διέβαλε τόν Σεβήρον εις τόν πατριάρχην ώς άπολύοντα 
άφορισμούς καί μή μνημονεύοντα τό πατριαρχικόν όνομα κατά τάς ίεράς 
τελετάς. Φαίνεται ότι ό Ιερεμίας έπετίμησε τόν Σεβήρον δΓ επιστολής 
του, προς τήν οποίαν αποτελεί άναμφιβόλως άπάντησιν αχρονολόγητος 
επιστολή τούτου 3, έν τή οποία δικαιολογείται περί τοΰ άφορισμοΰ καί του 
μνημοσύνου. Άλλα καί ό γαστάλδος τής Αδελφότητος Ανδρόνικος Κου- 

βλής, διά τής από 29 Όκτωβρίου 1579 επιστολής του 4, ύπερημύνθη του 
Γαβριήλ, βεβαιών ότι ούδείς τών γνησίων μελών τής Αδελφότητος κατηγό¬ 

ρησε τούτον, ώς γράφει ό πατριάρχης, όστις «φαίνεται πώς κάλλιαν έπί- 

στενσε κάποιων χοντρανθρώπων καί κοπελλίων άτακτων καί όπου δέν είναι 

αδελφοί». Ό Ιερεμίας όντως, πιστεύσας εις τάς κατηγορίας, όχι μόνον 
έγραψεν, ώς φαίνεται, έπιτιμητικάς έπιστολάς προς τόν Γαβριήλ, άλλα καί 
απέλυσε, τό αύτό έτος 1579, τό γνωστόν σιγίλλιον, δΓ ού άνεκήρυσσε τόν 
έν Βενετία ναόν του Αγίου Γεωργίου ώς πατριαρχικόν σταυροπήγιον 5. Καί 

1. Πρόκειται περί τοΰ «διδασκάλου» Νικηφόρου Παράσχη, τοΰ βραδύτερον εύρόν- 

τος μαρτυρικόν θάνατον έν Πολωνία, περί ού βλ. τήν βιβλιογραφίαν τήν σημειουμένην 
ύπό Λέανδρου Βρανουση έν ’Επετηρίδι τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου τής Ακα¬ 

δημίας Αθηνών 6, 1956, σ. 91, σημ. 2. 
2. Ή αναφορά έδημοσιεύθη έν έλληνική μεταφράσει ύπό Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, 

Πατριαρχικά, σσ. 4-6. Ό Μέρτζιος δέν σχολιάζει τήν αναφοράν, γράφει μόνον ότι 
ό Σεβήρος «έν τή αύτή καταγγελία αναφέρει ότι έξεδιώχθη καί ό ίδιος άπό τόν ναόν καί 
ότι εύρεν άσυλον εις τάς Ένετικάς Άρχάς». Ό Σεβήρος όμως, γράφων ότι έξεδιώχθη 
υπό τών έχθρών τοΰ Χριστοΰ έκ τής εκκλησίας του («άα ηβηιώί άί ΟΙιι-ίδίο άβΙΙα Οϊιΐβδα 
ιηΐα») έννοεϊ προφανώς ότι έδιώχθη ύπό τών Τούρκων έκ τής μητροπόλεως τής Φιλα¬ 

δέλφειας, όχι ότι έξεβλήθη του ναοΰ τοΰ 'Αγ. Γεωργίου έν Βενετία. 

3. Παρά 3 ο. Εβητΐαδ, ένθ’ άνωτ., τ. XV, σσ. 117-119. 

4. Ής απόσπασμα παρά Μ. € γ υ δ ί υ δ, ΤιΐΓ008Γ3εεί3, σ. 526. 

5. Ί ω. Βελούδου, Χρυσόβουλλα καί γράμματα, σσ. 7-10 (έγγρ. Α'). 
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ενταύθα όμως έλαβε χώραν νέα παρεξήγησις : Ό Βελοϋδος, γράφων περί 
του σιγιλλίου τούτου, τό εκλαμβάνει ώς μαρτύριον προσθέτου εύνοιας τού 
'Ιερεμίου υπέρ της "Αδελφότητος μετά την ύποτιθεμένην μετάθεσιν τής μη- 

τροπόλεως Φιλαδέλφειας εις Βενετίαν λ Τό αληθές έν τούτοις είναι ότι τό 
σιγίλλιον τούτο (τό όποιον άλλωστε ή "Αδελφότης άπέκρουσε βραδύτερον, 

δι’ άποφάσεώς της από 15 Σεπτεμβρίου 1583) 2 άπέβλεπεν ακριβώς εις τό 
αντίθετον, ήτοι τόν περιορισμόν τής εξουσίας τού Γαβριήλ Σεβήρου,· τής 
όποιας ό πατριάρχης ένόμιζεν ότι είχε γίνει κατάχρησις. Τούτο ούδείς 
μέχρι σήμερον παρετήρησε. Ό Βελούδος, έν ύποσημειώσει τής έκδόσεως 
τού εγγράφου, λέγει ότι ό Τερεμίας «αίνίττεται τούς διωγμούς και παραβια- 

σμούς, οΰς οί έν Βενετία "Ορθόδοξοι υπέστησαν υπό των Δυτικών» 3. "Ότι 
όμως ό Τερεμίας δέν υπαινίσσεται τούς Δυτικούς, αλλά τόν Σεβήρον, καθί¬ 

σταται πρόδηλον εκ των επομένων φράσεων '.·<<* Επεί ονν ό περικαλλής 
και. Θειος ναός..ώς άνηνέχθη ήμϊν, υπό τινων κατεπατήθη καί έδονλώθη, 

των δια φιλαρχίαν καί αυθάδειαν κωλυόμενων τά δέοντα σννιδεϊν καί αντι¬ 

ποιούμενων των. παντελώς μη προσηκόντων αντοϊς...»4. (Καί κατωτέρω 
σαφέστερον :) «. . .καί μηδείς των κατά καιρούς άφικνουμένων έκεΐσε αρχιε¬ 

ρέων επιτροπικές καί έξαρχικώς τολμάτω οπωσδήποτε καταδουλονν καί 

νποτάττειν αυτόν, πατριαρχικόν όντα ναόν καί ελεύθερον. . . . Καί γάρ δστ.ις 

άν ειη ο τοιαντα τολμησων. . . αργός έστω πόσης αρχιερατικής ένεργείας 

και τάξεως, καταφρονών δέ τής αργίας, καί άψωρισμένος» λ Όλίγον μετά 
τήν έκδοσιν τού σιγιλλίου τούτου έληγεν ή πρώτη πατριαρχεία τού Τερεμίου 
Β'. Ούτω διακείμενος λοιπόν απέναντι τού Σεβήρου, πώς ήδύνατο νά έκδώση 
τήν πράξιν τής μεταθέσεως ; 

Άλλα και κατά τήν δευτέραν (1580 - 1584) καί τήν τρίτην (1587 - 1595) 

πατριαρχείαν τού Ιερεμίου, ούτος έσχε νέας άφορμάς δυσαρέσκειας κατά 
τού Σεβήρου, προ πάντων έξ αιτίας τής διπροσώπου πολιτικής τούτου εις 
τό ζήτημα τής μεταρρυθμίσεως τού "Ημερολογίου 15 καί τής σφοδρας διενέ- ’ 

]. Ί ω. Βελούδου, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία,, σ. 71. 

2. Παλαιόν ’Αρχεΐον Έλλην. Ινστιτούτου Βενετίας, Κεβ. 188, φφ. 59Γ-60Γ. Ή 
άπόφασις τής Αδελφότητος έδημοσιεύθη ύπό Ο. Ε € ά 3 11 ο, ΚίοειτοΗο εΐοποΐιε, σσ. 
135- 136 (όοε. XXV). 

3. Ί ω. Βελούδου, Χρυσόβουλλα και γράμματα, σ. 8, σημ. 2. 
4. Αυτόθι, σ. 8. 

5. Αυτόθι, σ. 9. ’Αρχιερεύς έπίτροπος και έξαρχος τοϋ πατριάρχου έν Βενετία 
ήτο.τότε μόνον ό Σεβήρος. 

6. Ό Σεβήρος είχε ταχθή όπέρ τοϋ μετά τών Λατίνων συνεορτασμοϋ του Πάσχα 
ύπό των έν Βενετία ορθοδόξων εις αναφοράν του (1589/1590) προς τόν Δόγην, έκδεδο- 
μένην ύπό Ο. Ρ ε ά 3 1 ί ο, Κίςοκώε εΐοποΐιε, σσ. 139 -141 (όοο. XXX), διό καί ήλέγχθη 
ύπό τοϋ 'Ιερεμίου διά τής από 6 Ιουλίου 1590 επιστολής του, έκδεδομένης ύπό Τω. Β ε- 
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ξεώς του προς τόν Μάξιμον Μαργούνιον. Τό θέρος τού 1590, ότε ή περι¬ 

λάλητος αύτη μεταξύ των δύο έν Βενετία αρχιερέων θεολογική έρις είχε 
φθάσει εις τό κατακόρυφον ί, ό Τερεμίας ήθώωσε συνοδικώς τόν Μαργού¬ 

νιον 2. Συγχρόνως δέ ήξίωσε παρά των δύο αντιπάλων ή νά συνδιαλλαγοϋν 
ή νά έλθουν εις Κιονσταντινούπολιν καί λυθή ή διαφορά των ενώπιον τής 
Συνόδου3. Έξ άλλου κατά τα μέσα Νοεμβρίου τοϋ 1590, δΓ επιστολής 
του πρός τόν Σεβήρον ι, άνεκοίνωνεν είς αύτόν ότι, επειδή τό έν Φιλαδελ- 

φείςι ποίμνιόν του τόν έζήτει από πολλοϋ, ή σύνοδος άπεφάσισεν, όπως ή 
έπανέλθη είς τήν έδραν του εντός εξ μηνών ή παραιτηθή αυτής, διότι άλλως 
θα καθηρεΐτο. Καί μόνη βεβαίως ή επιστολή αύτη τού Τερεμίου δεικνύει 
ότι ούτος εις ούδεμίαν μετάθεσιν τοϋ θρόνου τής Φιλαδέλφειας εις Βενετίαν 
είχε μέχρι τοΰδε προβή, αλλά, διά νά είναι αρεστός είς τούς Βενετούς, τού 
είχεν επιτρέψει σιωπήρώς νά παρατείνη τήν έν Βενετίοι διαμονήν του, 

πράγμα τό όποιον εξυπηρετεί τήν αυτόθι Ελληνικήν "Αδελφότητα, ήτις 
τόν έχρησιμοποίει είς άρχιερέα, χορηγούσα εις αύτόν κατ’ άρχάς εκτάκτους 
εισφοράς καί προνόμια καί είτα τακτικήν μισθοδοσίαν 5. ’ 

Κατόπιν τοϋ ώς άνω πατριαρχικού «τελεσιγράφου», ό Σεβήρος έκι- 

νήθη δραστηρίως. "Απήντησεν εις τόν "Ιερεμίαν, διά τής από 12 "Ιανουάριου 
1591 επιστολής του <; (ήτις μάς παρεδόθη καί έν άτελεστέρφ άχρονολογήτω 
σχεδίω)7, δηλών ότι δέν θά έπανέλθη εις Φιλαδέλφειαν, έστω καί άν καθαι- 

λούδου, Χρυσόβουλλα καί γράμματα, σσ. 20 - 24 (έγγρ. Δ’). Πρβλ. καί Κ. Δ. 

Μέρτζιου, Πατριαρχικά, σ. 22. 

1. Βλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Συμβολή εις τήν ιστορίαν 
τοϋ Μαξίμου Μαργουνίου. Ή θεολογική αύτου έρις πρός τόν Γαβριήλ Σεβήρον, Νέα 
Σιών 18, 1923, σσ. 708-727. Βλ. καί προσφάτως Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα 
πατριαρχικά γράμματα, σσ. 21-25 (άριθ. 6) καί 27 -29 (άριθ. 8) καί Ο. Ρβόαΐΐο, 

■Μαδδίηιο ΜαΓβυηϊο, σσ. 38 - 39, 56 - 61 καί 65 - 67. Ή ιστορία τής έριδος ταύτης δέν 
έχει είσέτι έπαρκώς διαψωτισθή καί έχει ανάγκην έπανεξετάσεως. 

2. Βλ. τό από Αύγούστου 1590 συνοδικόν γράμμα τό έκδεδομένον ύπό Μ.Τ. Μ α- 

ν ο ύ σ α κ α, ένθ’ άνωτ., σσ. 21 - 25 (άριθ. 6). 

3. Κ. Δ. Μέρτζιο υ, Πατριαρχικά, σ. 24. Βλ. καί κατωτέρω, σ.'208, σημ. 5. 
4. Έκδοθείσης ύπό Ιο. ί 3 ηι ί ιι ε, ένθ’άνωτ., σσ. 112 -113. Ή επιστολή φέρει 

έν τέλει μόνον τήν ένδειξιν «μηνι νοεμβρίον μέσονντος ό'» (γράφε, ώς έν τφ κώδικι, 
«μηνι νοεμβρίον Ινδικτιώνος δ'»), άλλ’ είναι βέβαιον οτι ανήκει είς τό 1590 όχι μόνον 
ένεκα τής ινδικτιώνος, αλλά καί διότι ή άπάντησις τοϋ Γαβριήλ εις αύτήν φέρει χρο¬ 

νολογίαν 12 Ίανουαρίου 1591 (βλ. κατωτέρω σημ. 6). 

5. Μ. ί. Μανούσακα, Συλλογή, άριθ. 2 (έτους 1580), καί 3 (έτους 1582), 

πρβλ. καί τήν έν σ. 189 σημ. 6. Έκ των εγγράφων τούτων μαρτυρεΐται σαφώς ότι ή έν 
Βενετία παραμονή τοϋ Σεβήρου ήτο τυχαία καί δέν έπρόκειτο περί μονίμου τοποθετήσειος. 

6. Έκδοθείσης ύπό I ο. Ε α. σι ΐ υ 5, ένθ’ άνωτ., σσ. 113 -115. Ή έν τέλέι χρονο¬ 

λογία μφτ' πρέπει βεβαίως ν’ άναγνωσθή <ιψ\' ~ 3590 (βενετ. έτος), ήτοι 1591. 
7. Φερομένφ παρά Ιο. Ε 3 ιή ί ιι 5, ένθ’ άνωτ., σσ. 115 -116. Είναι προφανές ότι 
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ρεθή καί ότι προτιμά νά μένη έν Βενετία ποιμαίνων «τόν χριστώνυμον λαόν, 

ον ή τα πάντα καλώς διοικούσα πρόνοια καί ή χριστιανικοπάτη καί γα?<.η- 

νοτάτη αυθεντία των Βενετών ήμϊν ένεχείρισε» ι. Συγχρόνως όμως ό Σε- 

βήρος δεν παρέλειψε ν’ άπευθύνη έκκλησιν πρός τον Δόγην τής Βενετίας-, 

διά τής οποίας, άφοϋ έπληροφόρει αυτόν περί τής υπό του Ίερεμίου άνα- 

κλήσεώς του καί άπέδιδε τό πράγμα εις μηχανορραφίας των εχθρών του, 

παρεκάλει τον Δόγην, όπως γράψη εις τον βάιλον τής Κωνσταντινουπόλεως 

νά μεσολαβήση παρά τω πατριάρχη, διά νά τον άφήση παραμένοντα εν 
Βενετί^. Ή Γερουσία, δεχθεΐσα την αϊτησιν τοϋ Σεβήρου, άπέστειλε σχε¬ 

τικήν έντολήν εις τον βάιλον3. Πράγματι δέ, ώς άνέφερεν ούτος εις τήν 
από 19 Απριλίου 1591 αναφοράν του, «ό πατριάρχης τής Κωνσταντινονπό- 

λεοκ, λαβών υπ' όψιν τήν επιθυμίαν τής νμετ. Γαλψότητος, ϊνα μή προσκα- 

λ.έση ενταύθα τον αρχιεπίσκοπον Φιλαδέλφειας, άπήντησεν οτι είναι κάλλιστα 

πληροφορημένος έπϊ όλων των λεπτομερειών, διότι εγραψεν ήδη δυο φοράς 

επί τον ζητήματος τούτον και τέλος σνγκατετέθη νά άφήση τον Φιλαδέλ¬ 

φειας εις τήν θέσιν που κατέχει» Α Συγχρόνως διεβίβαζε καί γράμμα τοϋ 
"Ιερεμίου πρός τον Δόγην περί διαλλαγής Σεβήρου καί Μαργουνίου, ένθα 
ό πατριάρχης έγραφεν ότι, ύπείκων εις τήν άξίωσιν τοϋ βαΐλου, «άποφαινό- 

μεθα μένειν αυτούς ώς πρότερον έν οΐς είχε, πλήν ειρηνικώς. . . εΐ δ’ ον 

πεισθεϊεν. . . ,διαλλαγήναι, έλθέτωσαν έν βάρει όργιας προς ημάς» 5.Ή 
ανάκλησις λοιπόν τοϋ Σεβήρου είχε συνδυασθή καί πρός τήν μετά τοϋ 
Μαργουνίου διένεξίν του. Άλλ’ ή έπέμβασις τής Βενετίας τήν άπέτρεψεν, ή 
συνδιαλλαγή τών δύο διαμαχομένων έπήλθεν οριστική αυτήν τήν φοράν 
καί οΰτω παρέμειναν άμφότεροι έν Βενετία μέχρι τοϋ θανάτου των. 

Ή ανωτέρω προφορική συγκατάθεσις τοϋ πατριάρχου, έν συνδυασμω 
καί πρός τήν παρατεθεϊσαν περικοπήν τοϋ περί διαλλαγής των δύο άρχιερέων 

πρόκειται περί τοϋ πρώτου σχεδίου τής αμέσως προηγούμενης επιστολής· τό κείμενον 
τοδτο πάντως είναι ένδιαφέρον, διότι περιέχει καί φράσεις τάς όποίας ό Σεβήρος έκρινε 
σκόπιμον ν’ απαλείψη έπειτα έκ τοϋ όριστικοϋ κειμένου. 

1. Ένθ' άνωτ., σ. 114. Όλως έσφαλμένως ό Ί ω. Β ε λ ο ΰ δ ο ς, Ελλήνων ορθοδό¬ 

ξων αποικία έν Βενετία, σ. 70, τοποθετεί τήν διαμειφθεΐσαν ταύτην μεταξύ Ίερεμίου Β’ 
καί Σεβήρου αλληλογραφίαν εις τό έτος 1577 (ήτοι τό τής έν Κωνσταντινουπόλει χειρο- 

τονίας τοϋ Γαβριήλ). Τό σφάλμα τοϋτο έδωκεν αφορμήν εις έτερα σφάλματα γενόμενα 
ύπό τών έκ τοϋ Βελούδου άντλησάντων. Πρβλ. καί σ. 204, σημ. 3. 

2. Δημοσιευθεϊσαν εις πρόχειρον έλληνίκην μετάφρασιν ύπό Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, 

Πατριαρχικά, σσ. 22 - 24. 
3. Κ. Δ. Μέρτζιου, ένθ’ άνωτ., σ. 24. 

4. Αύτόθι, σ. 24. 
5. Τό γράμμα έξεδόθη (κατά παράλειψιν σειράς) έκ τοϋ πρωτοτύπου ύπό Κ. Δ. 

Μέρτζιου, αύτόθι, σ. 24. 
6. Βλ. τήν έν σ, 207, σημ. 1 βιβλιογραφίαν. 

7 - 8 -1970 
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γράμματός του υπήρξε κατά ταϋτα ή πραξις εκείνη, ή οποία έξησφάλισε 
καί καθιέρωσε τήν έκτοτε άο Γαοίο παραμονήν όχι μόνον τοϋ Γαβριήλ Σε¬ 

βήρου, άλλα καί των διαδόχων του μητροπολιτών Φιλαδέλφειας εις Βενε¬ 

τίαν. Αί σχέσεις τοϋ Σεβήρου καί μετά τοϋ πατριάρχου Ίερεμίου δεν έβρά- 

δυναν ν' άποκατασταθοϋν έγκάρδιαι λ Ή Βενετική έξ άλλου Πολιτεία 
έμεινε τοσοϋτον ευχαριστημένη έκ τής πολιτείας τοϋ ορθοδόξου τούτου 
άρχιερέως, έπιδεξίου διπλωμάτου καί πιστού ύπηκόου της, ώστε, μετά τον 
θάνατόν του καί τήν εκλογήν ύπό τής Αδελφότητος τοϋ διαδόχου του Θεο- 

φάνους Ξενάκη (καί ήτο αΰτη ή πρώτη έκλογή αρχιεπισκόπου Φιλαδέλ¬ 

φειας ύπό τής Άδε?αρότητος, διότι ό Σεβήρος δεν ειχεν έκλεγή ύπ’ αυτής), 

ή Γερουσία ήκο?^ούθησε προθύμως άνάλογον διαδικασίαν. Τήν 1 Δεκεμβρίου 
1617 εγραψεν εις τόν έν Κωνσταντινουπόλει βάιλον νά ένεργήση, όπως 
εις τόν Θεοφάνην, έρχόμενον εις Κωνσταντίνούπολιν, δοθή αρχιερατι¬ 

κός τις τίτλος («ΗεβνβΓ ίΐ ίίΐοίο άί φιιαίβΐιβ ρτβίαίιιτα») καί προσέθετεν ότι 
«Ιιανβηαηο οανο άί άατ αΙΙα ρνβάβΐία Ναίίοηβ, άα ηοί αηιαΐα ζΐ'αηάοηβηίβ, 

φιιβεία ΙιοηββΙα βΐ ναξΐοηβνοϊβ εοάάίφαίίοηο» 2. Ό βάιλος πράγματι, άφοϋ 
άπήντησεν εις τήν Γερουσίαν, τή 24 Μαΐου 1618, ό% έλπίζει νά έπιτύχη 
έντός ολίγου τήν χείροτονίαν τοϋ έλθόντος ήδη εις Κωνσταντινούπολή 
Θεοφάνους εις μητροπολίτην Φιλαδέλφειας3, ανήγγειλε, τέλος, διά νέας επι¬ 

στολής του από 9 Ιουνίου 1618, ότι ό πατριάρχης (καί ήτο τότε πατριάρχης 
ό Τιμόθεος Β') προέβη εις τήν χείροτονίαν ταύτην καί οτι ό Θεοφάνης 
άνεχώρησεν ήδη έπιστρέφων εις Βενετίαν 4. 

1. Χαρακτηριστικά είναι τά ύπό τοϋ εφημερίου του Άγ. Γεωργίου Διονυσίου Κατη- 

λιανοΰ γραφόμενα έν επιστολή του από 1592 έκ Βενετίας πρός τόν έν Κρήτη ήγούμενον 
Λαυρέντιον Μαρίνον (παρά Ιο. Γ α πί ί ιι 5, ϋεΐΐείαε εηκίΐΐοππη, τ. IX, σσ. 76 - 77 : 

«...ή τον οικουμενικού πρός τόν δεσπότην ημών [= τόν Γαβριήλ Σεβήρον] πεμφθείσα και 

πρός εκείνον αΰτοΰ γραφή ήδη σοι πέμπεται, ήν άνά χεΐρας "λαβών τοΐς μεν φίλοις πρός 

ηδονήν, τοίς δ' εχθρό ϊς πρός λύπην άφόρητον δείκνυε συνεχώς...». Όλίγον βραδύτερον 
ό Ιερεμίας διά γράμματός του από Ιουνίου 1594 (έκδεδομένου ύπό Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, 

Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα, σσ. 29 - 32, άριθ. 9) πρός τήν Ελληνικήν Αδελφότητα 
Βενετίας, ηύχαρίστει αυτήν διά τήν «πεμφθείσαν ελεημοσύνην διά μέσον τον ιερωτάτου 

μητροπολίτου Φιλαδέλφειας, νπερτίμου και έξάρχου Λυδίας και ημών». 

2. Α.δ.ν. — 8βηαίο 8ββτβΙα— ϋεϋβει·αζΐοηί Οοδίαηΐΐηοροΐΐ, Κε§. 12 (1617-1619), 
φφ. 93ν - 94 Η 

3. Α,δ.ν. — 8εηαΐο 8ββτβΐα — ϋΐδραεοί Γοδίαηΐίηοροΐϊ, Πίζα 85, 1618 (ΒαγΙο ΑΙ- 

ιηοτό Ναηί), φ. 138Γ"ν : «Ραάτβ ή·α Τ)ιβο(ωη ΧβηαβΜ, Μοηααο βί ΡυβάΐοαίοΓβ βίβίΐο 

άαΙΙα Ναΐίοιι Οεββα ΙιαόίΐαηΙβ ίη ηιιβεία αΐίά ΐη Ιιιο§ο άβΐ νβοβνβηάίεεΐηιο νβεοονο άί 

ΡίΙαάβΙβα, ριοοΗΓβνό, οοιφηιιβ αί άβείάβνίο άί νοείτο. 8βΓβηίίά, βΐιβ φιαηίο ρηιηα εία 

βερβάϊίο άα ραβδίο τβιιβτβηάίεεϊιηο Ραίήατβα, αβοίό ροε&α ραεεατεβηβ ίη (μιβΙΙα Οίίΐά 

αά βεεβΓβΐΐατβ ίΐ ειιο οαυίοο. ..». 

4. Αυτόθι, φ. 16Ρ : «Μοηείςηον ΤΗβοβαηί Χβηαβϊιί, βίβίΐο αίΐα ρι-βίαίαυα άβΐία 

Οιΐβεα Ονββα άί βοάβεία Οϊΐίά, β βίαιο βερβάϊίο άα ριιβείο Ρβιιβτβηάίεείιηο Ραίήατβα βοη 

Έπετηρ'ις Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, νΕτος ΛΖ’ 14 
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Ύπό τοιαύτας λοιπόν συνθήκας έγένετο ή κατά Βελούδον «νομίμων 
άρχιερέων σειράς ευφρόσυνος απαρχή» ι. Αφού ό πρώτος έν Βενετίοι μητρο¬ 

πολίτης Φιλαδέλφειας, άναγκασθείς έξ άλλης τυχαίας αφορμής νά παρα- 

μένη έν αότή, άπεδείχθη τόσον ικανός και τόσον χρήσιμος, καί διά την έν 
Βενετία Ελληνικήν Αδελφότητα και διά τάς έγγύς αυτής όρθοδόξους 
έκκλησίας, άλλα καί δι* αυτήν την Βενετικήν Πολιτείαν, έπεκράτησεν 
έκτοτε νά έκλέγωνται ύπό τής Αδελφότητος καί νά παραμένουν έν τή 
πόλει ταύτη οί διάδοχοί του, τή κοινή συναινέσει καί συμπράξει του οικου¬ 

μενικού πατριάρχου καί τής Γαληνότατης. 

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 

ΐί ιίΐοίο άί ατοίνεεεονο άι ΡΜΙαάβΙβα. Ιο ΙΊιό ('ανοηΐο ίη ςιιαηίο Αδ ροΐιιίο οοη^οηηβ αΐ 
άοεΐάβΓΪο άί Ϋοείτα δίξηοήα...» κλπ. Πρβλ. καί Μ. I. Μανούσακα, Συλλογή, 

άριθ. 15 (σσ. 36-37). 
1. Ί 03. Βελούδου, ένθ’ άνωτ., σ. 68. 

ΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1346 ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΥΑΛΟΥ 

ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 

1. Τά κατά καιρούς έπισυμβάντα ασυνήθη φυσικά φαινόμενα ή συν¬ 

ταρακτικά πολιτικά γεγονότα έν τφ χώρω του βυζαντινού Ελληνισμού 
έτυχον έκάστοτε καί των άποδωσάντων εις αυτά χαρακτήρα διοσημιών περί 
μελλοντικών συμφορών ή έσχατολογικήν σημασίαν άναφερομένην εις τό 
τέλος είτε τού Βυζαντίου είτε καί αυτού τού κόσμου. Κατά κοινήν πεποί- 

θησιν ήδη από των χρόνων τού Μ. Κωνσταντίνου ή βασιλίς τών πόλεων 
έπέπρωτο νά έχη ζωήν (ορισμένης διάρκειας Ή αναμονή δύσκολων ήμε¬ 

ρων έδημιούργησεν εις τά λαϊκά στρώματα μόνιμον άνησυχίαν, ή όποια 
εύρε κατ’ εξοχήν τήν έκφρασίν της εις παντός είδους προφητείας καί χρη¬ 

σμούς. Καί αύτοί ουτοι οί έκ διαφόρων έπαρχιών κομισθέντες άνδριάντες 
καί άλλα μνημεία κοσμούντο τήν Πόλιν καί φέροντα έπιγραφάς δυσξυμ- 

βλήτους ή παραστάσεις έθεωρήθη ότι έκρυπτον τό μέλλον αυτής τόσον 
ύπό τού λαού όσον καί ύπό λογιωτέρων, ώς ό συγγράψας τον ι' αιώνα τά 
εις τον Κωδινόν άποδοθέντα Πάτρια Κωνσταντινονπόλεοκ2. Είναι γνω¬ 

στόν όμως ότι παραλλήλως προς τήν άπαισιόδοξον αυτήν πίστιν διετυ- 

πώθη καί ή άποψις ότι ή Πόλις, ή τελούσα ύπό τήν προστασίαν τής Θεο¬ 

ί. Έν άντιθέσει προς τήν Κοηΐ3 πείεπια. Βλ. Α. V α δ ί Π ε ν, Μεάίεναΐ Ιάειίδ οί Ιΐιβ 
Επ<3 οί ίΗε \νοΓΐϋ : \Υε§1 από Ε3δΙ, ΒγζβηΙιοη XVI, 1942 - 1943, σσ. 462 - 502 (έν σσ. 462 
489 - 490). 

2. «Τό τετοάπλενρον τοϋ εφίππου τό λιθόξεστον έχει έγγεγλυμμένας ιστορίας 

τών εσχάτων τής πόλεως, τών 'Ρώς τών μελλόντων πορθεϊν αυτήν τήν πόλιν .. / Ομοίως 

και ό κονφος κίων ό μεγαλιαίας 6 έκεΐσε και ό Ξηρόλωφος τάς έ σ χ ά τ α ς Ιστορίας 

τής πόλεως και τάς άλ,ώσεις εχονσιν ένίστορας έγγεγλυμμένας.. . Καί τις αύτω (Άσκλη- 

πιοδώρω τω φιλοσόφφ) υπέδειξε γράμματα έν τφ μαρμάρω' ό δέ νπαν αγνούς φησιν 

'αγαθόν μή φθάσαι τά τότε μέλλοντα γενέσθαι, ώς καί έμοί κέρδος ήν τον μή άναγνώναι'», 

Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως II, 47, 83 : ΤΗ. ΡτεβεΓ, δοπρίοτοδ οπβίηυηι οοηδίβιι- 
ΙϊηοροΙΐΙ&ηίίΓυΓη, II, Ι2ρδί3ε ΜΟΜνίΙ, σσ. 176,10- 177,2, 194,3-0. Πβ. καί Α. V & 5 ί- 

1 ί 6 ν, ενθ’ άνωτ., σσ. 493 - 495, καί Ο Η. Ό ί ε 1ι I, ϋε ηαείριιεδ ΟΓογεηοεδ ύγζαηίΐηεδ δια 
Ι& ίίη άε αοπδΐ&ηίίηορίε, ΒΖ 30, 1929 - 1930, σσ. 192 - 196. Ή λ. ϊστορίαι ύπό χρησμολογι- 

κήν έννοιαν είναι συνήθης εις αύτάς τάς περιπτώσεις- πβ. Θ. Σιμοκάττην, 242,5 (ϋε Βοογ) 

καί Άρέθαν κατωτέρω, σ. 213, σημ. 3. 



212 Σταύρου Ίω. Κουρούση Αί αντιλήψεις περί των εσχάτων τοϋ κόσμου 213 

τόκου, θά έπέζη μέχρι τής συντέλειας τοϋ αίώνος- επομένως καταστροφή 
αύτής θά έσήμαινε καταστροφήν ολοκλήρου τοϋ κόσμου λ 

Δύο κυρίως ρεύματα έσχατολογικών ζητήσεων παρατηρούνται. Το πρώ¬ 

τον έκπροσωπειται υπό των άσχο?α>υμένων περί τήν αστρολογίαν, ή οποία 
καλλιεργουμένη ήδη από τής άρχαιότητος προέβαινεν εις διαφόρους προ- 

οιωνισμούς και άπετέλει οΰτω παγανιστικήν έπιβίωσιν έν Βυζαντίφλ Έθεω- 

ρεΐτο μάλιστα και σοβαρά άπασχόλησις, εις τήν οποίαν μόνον ολίγοι ήτο 
δυνατόν νά έμβαθύνουν. Χαρακτηριστικοί είναι οί λόγοι τοϋ Ίωάννου 
Λυδοΰ περί τής άληθείας τής άστρολογικής του έμπειρίας, ήν εκθέτει 
έν τω «Περί διοσημειών» έργφ του : «τής μεν ονν των πολλών δόξης κάγόο 

πρώην έτνγγανον ών, και γράμματα μόνα τα. περί τούτων γεγραμμένα τοϊς 

άρχαίοις ένάμιζον. επειδή δε ή πείρα τήν περί αυτών αλήθειαν εδειξε καί 

ή γενομένη τον κομήτου πρώην επιτολή (ίππενς δέ άρα ήν τό λεγόμενον 

όχημα) και ή διά ταντην σνμβάσα των κακοδαιμόνων Πεοσών έφοδος..., 

ύπ αυτιών λωιπόν των πραγμάτων και τής εξ αυτών μαρτυρίας γράφειν περί 

των τοιοντων προήχθην» λ Ή πεποίθησις αυτή έπέζησε μέχρι των παλαιο- 

λογείων χρόνων, δτε φήμης δεινού άστρολόγου έχαιρεν ό πολυμαθής Νικη¬ 

φόρος Γρήγορά ς, παρ’ ού καί ό βασιλεύς Ανδρόνικος Γ' έζήτησε 
προ τοϋ θανάτου του (Ιούνιος 1341) τάς έκ των αστέρων ενδείξεις περί του 
μέλλοντος 3 4. 

Τό δεύτερον ρεΰμα δίδει άπάντησιν εις τάς περί των εσχάτων ανησυ¬ 

χίας των ανθρώπων διά τής συναγωγής συμπερασμάτων έξ όσων περί συν¬ 

τέλειας τοϋ κόσμου προετύπωσαν αί θείαι γραφαί. 5Άν καί ό Χριστός είπεν 

3. Βλ. τον βίον Άνδρέου του διά Χριστόν Σαλοϋ : «Περί τής πόλεως ημών γίνωσκε, 

οτι μέχρι τής συντέλειας τον αιώνας τό ο/ονονν έθνος ούδαμώς φοβηθήσεταν ον γάρ μ.ή 
παγιδεύσει αυτήν τις ή παραλήψεται, μή γένοιτο' κεχάρισται γάρ αυτή τή Θεοτόκο) καί 
ονδεις άρπάσει αυτήν από των τίμιων χειρών αυτής», ΡΟ 111, στ. 853 Β. Πβ. καί Ρ. Ό 51- 

β ε γ, Κοπι ίπ 5ογ Οεάαηλειιννεΐί άετ ΒχζιιηΐϊηεΓ, Ζείίδεήόίΐ Γύτ Κΐτεΐιεηβεδοΐιίοΐιΐε Γνΐ, 
1937, σ. 3, σημ. 1 [=Τ ο ϋ α ύ τ ο 0, Βγζ&πζ υη<3 6ίε ειίΓορ&ίδεΙιε δίααίεη\νε1ί, ϋ&Γηΐδΐ&ίΙί 
1964, σ. 71, σημ. Ια]. Τάς περί των έσχάτων τής Κωνσταντινουπόλεως απόψεις των 
Αράβων καί των Ιουδαίων βλ. παρά Α. V α 5 Π ί ε ν, ενθ’ άνωτ., σσ. 472 - 475. 

2. Άστρολογικάς προρρήσεις περί των έσχάτων βλ. παρά Α. V α § 11 ϊ 6 ν, ένθ’ 

άνωτ., σσ. 489 - 490. Πβ. καί «Διήγησιν περί τής οικοδομής τοϋ ναοϋ... άγιας Σοφίας», 

19: Τ ή. ΡτεβΕΓ, δεπρίοτεδ οπβίηυΓπ οοηδίαιιίΐηοροΐίΐ&ηαπιιη I, Ι.ίρδίαε ΜΟΜΙ, σ. 

97,4-10. Εις τήν άστρολογίαν ανήκουν καί τά λεγάμενα «σεισμολογία» καί «βροντολόγια» 

παρέχοντα προχείρους ερμηνείας άναλόγως τών ήμερομηνιών των αντιστοίχων φαινο¬ 

μένων. Βλ. καί Δ η μ. Λ. Κ ω τ σ ά κ η, Ή αστρονομία καί ή αστρολογία κατά τούς βυ¬ 

ζαντινούς χρόνους, ΕΕΒΣ ΚΔ', 3954, σσ. 204-229. 

3. Ιο&πηίδ ΓαιιτεπΙπ Εγάΐ, Είδετ άε οδίεηίίδ....,66. Ο υ τ ί ΐ υ δ \Υ & ο 1ι δ ηι υ ΐ Η, 
Είρδί&ε ΜϋΟΟίΧΧΙΗ, σ. 3,ι-ΐ3. 

4. Γρηγορας XI, Π : I, 559,20-22 (Βοπη). 

οτι ούδείς πλήν τοϋ Θεοΰ γνωρίζει τήν ημέραν τοϋ τέλους (Ματθ. κδ', 36, 

Μάρκ. ιγ', 32), ή ευσεβής φαντασία έδημιούργησε χρόνους καί προθεσμίας 
βασιζόμενη επί των, κατά τούς λόγους τοϋ Χρίστου (Ματθ. κδ', 3 - 28), 

τοϋ αποστόλου Παύλου (Β' Θεσσ. β', 2-10) ή τοϋ αποστόλου Πέτρου 
(Β' έπ. γ', 3 - 7), μελλόντοτν νά συμβοΰν προ τής Κρίσεοις. 

Πληρέστερα μορφή προβλέψεων συνδυάζουσα όμοΰ χριστιανικά καί 
παγανιστικά στοιχεία είναι οί κατά καιρούς συντεθέντες χρησμοί (ή 
αινίγματα) προφητεύοντες συνήθως αχ ενεηίιι γεγονότα καί προσδιο- 

ρίζοντες τό μέλλον συμφώνως προς τάς εξελίξεις αυτών ή τά άπασχολοϋντα 
τό Βυζάντιον σύγχρονα φλέγοντα προβλήματα. Έκ τούτων άλλοι μέν άπε- 

δόθησαν εις τήν Σίβυλλαν *, άλλοι δέ εις τον Λέοντα Τ' τον Σοφόν, τον 
προφήτην Δανιήλ, τον Μεθόδιον τον λεγόμενον Πατάρων 2, τον μοναχόν 
Λεόντιον, τούς πατριάρχας Ταράσιον καί Νικηφόρον κ.ά. άγιους ή λογίους λ 

Στενώς συνοεδεμένη προς τάς περί των έσχάτων παραδόσεις είναι ή 
αναμονή τής έμφανίσεως ύπό διαφόρους μορφάς καί συνθήκας ολίγον πρό 
τοϋ τέλους τοϋ κόσμου καί μετά τήν παρουσίαν επί τής γης των προσώπων 
τής Π. Διαθήκης Ένώχ καί Ήλιου τοϋ Αντίχριστου κίιί των προδρόμων 

1. «.. .τ αυτής δέ τής έβραίας Σιβνλλ.ης βίβλον ένέτυχον έν Κνπρφ, έν ή πολλά... 

προφητενσααα διαλαμβάνει.. ., προλέγει δέ και περί Χρίστον και των μετά τήν Χρίστον 
παρουσίαν γεγενημένων καί μέντοι καί περί των γενησομένων έως τής συντέλειας...», 

5. Α. Ο γ 3. ιή ε γ, Αηεεάοία βΓ&εοα, 1, 1839, σ. 334. — Γενικώς περί τών σιβυλλικών χρη¬ 

σμών βλ. Ν. Α. Β έ η, Περί τοϋ ιστορημένου χρησμολογίου τής κρατικής βιβλιοθήκης 
τοϋ Βερολίνου (εο6εχ §Γ2οευδ Γοΐ. 62 = 297) καί τοϋ θρύλου τοϋ μαρμαρωμένου βασιλιά. 

ΒΝ.Ι 13, 1936- 1937, σ. 205, καί Ρ&ιιΐ I. Αίεχαηάετ, ΤΙιε Οε&είε οΓ Βαείθεΐ:. ΤΗε 
ΤίϋυΓίϊηε δΐβγΐ ίη Οτεείί Οτεδδ, ϋιιηιΡαΓίοη ΟεΙίδ, Νναδίιίηβίοη, Οϊδίπεί οΓ Οοίαιηύϊα, 

1967, σσ. 3-7, ένθα καί ή λοιπή βιβλιογραφία. 

2. Περί αύτοϋ βλ. 3. Οηγγοιιζο5, ΕεΙίτεδ 6ε 1453, Κ,ΕΒ XXII, 1964, σ. 117. 

3. Ν. Α. Βέη, ενθ’ άνωτ., σσ. 203-214. — € γ γ ί ί Μαη§ο, Τϋε Εββεηά 
οΓ Γεο ΐΐιε \¥ίδε, Ζϋοπιίλ Κ.&6ον3 Υΐζ. Ιπδΐ, 6, 1960, σσ. 59-93. — Β ό γ) ε Κ π ο 5 5, 

Εεδ Οπιοΐ&δ 6ε Τέοπ 1ε δα§6 (ά&ρτέδ ιιπ Πντε ά’οΓ&εΙεδ βγζεηίίηδ ϊΐΐαδίτέδ Γέεεηιηιεηε άέ- 

οοανεσ), Αφιέρωμα στη μνήμη τοϋ Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Άθήναι 1960, σσ. 155 - 

188. Τό κείμενον τών χρησμών τοϋ Λέοντος Τ' καί παρά ΡΟ 107, στ. 1129 -1140, 1149. —- 

Αθανασίου Κομίνη, Παρατηρήσεις εις τούς χρησμούς Λέοντος τοϋ Σοφοϋ, 

ΕΕΒΣ Λ', 1960 - 1961, σσ. 398 - 412. — Οαίαίοβυδ εοάίευίΏ αδίτοΙοβίοοΓυπι βΓΗοεοπιηα, τ. X 

(εοάΐεεδ Αίήεηίεηδεδ δεδοι-, Α. Ο ε! α ΐ I ε), Βηιχείΐίδ 1924, σ. 27. — Βιβλίον «περί τών κατά 
Περσίδα χρησμών» τινός «τών τάς παλαιάς διηκριβωκότων ιστορίας» άνέγνωσε κατά τήν 
νεανικήν του ήλικίαν καί ό Άρέθας, Ατεθιαε ατείιίερίδεορί οαεδαπεηδίδ δοπρϋα ηιίηοΓα, 

τεο. Γ. Ο. \ν ε δ ί ε γ ϊ η Κ, I, Τίρδίαε ΜΟΜΕΧνίΙΙ, σ. 331,ιι-ΐ(ϊ. — Βιβλιογραφίαν τών εις 
δημώδη γλώσσαν χρησμών βλ. παρά ΕπγϊοΙι Τ γ & ρ ρ, νυΙβ&τοπιΚεΙ αιΐδ ν/ΐεηει- 

Ηεηδδείιπίϊεη, ΑΚΡΟΘΙΝΙΑ δοδ&ΐϊιιηι δεπιίη&πί Βνζαηΐίηί νΐηδοβοηεηδίδ ΡΓετύειΙο Ηιιη- 

βετ οϋΐ&ίε, \νϊεη (Ιηδίίίυΐ ίϋτ Βγζεηΐίηίδίί1: άετ ϋηΐν.) 1964, σσ. 83 - 120, ένθα έκδίδονται 
δέκα έμμετροι δημώδεις χρησμοί άναφερόμενοι εις τήν πτώσιν καί άνάστασιν τοϋ Βυζαν¬ 
τίου- ών ό IV «Στίχοι τοϋ κόσμου περί τοϋ Αντίχριστου τής επιδημίας». 
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αύτού ι. "Ηδη ό απόστολος Παύλος έδίδαξε τά περί αύτοϋ καί προσέδιοκεν 
αύτφ τούς χαρακτηρισμούς : «ό &νθρο>πος τής ανομίας, ό νιος τής άπω- 

λ.είας, ό άντικείμενος καί νπεραιρόμενος έπ'ι πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβα- 

σμα» (Β' Θεσσ. β', 3 - 4* πβ. καί Α' Ίω. β', 18, δ', 3)· καί έν τη ’Αποκαλύ- 

ψει ύποτυποϋται ή δράστηριότης αυτού, τήν όποιαν τελικώς θά κατάργηση 
ό Χριστός (Άποκ. κ', 7- ΙΟ- πβ. καί Β' Θεσσ. β', 8 -9). Έν τφ προσώπφ 
τού Αντίχριστου ή των προδρόμων αύτοϋ πολλάκις οί ιστορικοί καί οί 
χρονογράφοι εΐδον βασιλείς άσεβήσαντας 3 ή βαρβάρους ήγεμόνας 8, οί δέ 
θεολόγοι τον Μωάμεθ 4. 

“Άλλη προϋπόθεσις της συντέλειας ήτο ή πλήρωσις του προκαθορι¬ 

σμένου χρόνου. Ό κόσμος έκτίσθη εντός εξ ήμερων κατά τήν Γένεσιν β', 2. 

Τήν έκτην ήμέραν έδημιουργήθη ό άνθρωπος, ό ’Αδάμ, τήν δέ έβδόμην 

1. Έκ τών πρωίμων περί αύτοϋ έκτος της άγιας Γραφής πηγών πβ. Ίππολύτου επι¬ 

σκόπου ' Ρώμης, «Άπόδειξις έκ των αγίων Γραφών περί Χρίστου καί περί τοϋ Αντίχρι¬ 

στου» καί τόν άποδιδόμενον εις τον αυτόν «Λόγον περί τής συντέλειας τοϋ κόσμου καί 
περί τοϋ Αντίχριστου καί εις τήν δευτέραν παρουσίαν τοϋ κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστού»- 

επίσης τόν λόγον Έφραίμ τοϋ Σύρου «Εις τήν παρουσίαν τοϋ Κυρίου καί περί τής συντέ¬ 

λειας καί εις τήν παρουσίαν τοϋ Αντίχριστου». (Γενικώς περί τών έσχατολογικών λόγων 
τοϋ έλληνικοϋ κειμένου τοϋ Έφραίμ βλ. ϋίοΐίοηηωι-ε άε δρίπίυαίίΐέ, ίέδο. XXVI - XXVII, 

Ραπε 1959, στ. 806 - 807). Τήν αύτήν σχεδόν διδασκαλίαν έπαναλαμβάνει καί ό * Ρωμανός 
ό Μελφδός έν τφ "Υμνιρ «Τής Δευτέρας Παρουσίας», οίκοι ε' - ιθ', Ρ. Μ & 3 δ - Ο. Α. 

Τ γ χ ρ α ιι ί δ, δαηοίί Κ.οηι&ηί Μεΐοάϊ Οαηίίεα, ΟχίοπΙ 1963, σσ. 268 - 273. — \Υ ϊ 1 Ιι ε 1 ηι 
Βοιι δδοί, ϋετ ΑηίϊοΗπδΙ ΐη <3ει* ϋόει*1ΐεΓεηιηβ άεδ Ιυάεηίιιηΐδ, άεδ Νειιεη Τεδίεπιεηΐδ 
ιιηό όετ Αΐΐεη ΚΐτεΙιε. Είη ΒεϊίΓ3β ζυτ Αιΐδίεβυηβ όετ ΑροΚ3ΐγρδε, ΟόΙΙϊηβεη 1895. — Βλ. 

καί Ρ. 3. ΑΙεχαηόεΓ, ένθ’ άνωτ., σσ. 111-117, κ.ά., Άνδρέου Θεοδώρου, 

Είναι ό Αντίχριστος πρόσωπον ιστορικόν ή συμβολική συλλογική εκφορά τών δυνάμεων 
τής αμαρτίας ; Θεολογία ΛΘ', 1968, σσ. 562 - 569, καί τοϋ αύτοϋ, Ή περί Αντίχρι¬ 

στου ιδέα, Θεολογία Μ’, 1969, σσ. 181 -209, ΜΑ', 1970, σσ. 88-115 (συνεχίζεται). 
2. Ό Κωνσταντίνος Ε' ό Κοπρώνυμος π.χ. είναι κατά τόν Γεώργιον Μοναχόν (II, 

750,18, όε Βοογ) «ό έκ Δάν αντίχριστος». Περί τής παραδόσεως τής έκ τής φυλής τοϋ Δάν 
προελεύσεως τοϋ Αντίχριστου, έρμηνευομένης καί υπό Ίππολύτου' Ρώμης («Άπόδειξις... 

περί Χρίστου καί περί τοϋ Αντίχριστου», XIV - XV, καί «Περί συντέλειας», XIX), βλ. 

Ρ. I. Α1 ε χ 3. η <3 ε γ, ένθ’ άνωτ., σ. 132, σημ. 49. Κατά τόν Β. Κ. ιι ό ΐ η (Οετ Ρατεί άετ 
Οδηιοηεη, είη ΒείίΓαβ ζιιγ ΙηίετρΓεΙεΙίοη νοη ΡΓΟ^ορδ ΑηεΙαίοίΕ, ΒΖ 44, 1951, σσ. 469 - 48 Γ 
καί άλλαχοΰ) χαρακτηριστικά Αντίχριστου προσέδωκεν είς τόν Ιουστινιανόν ό Προκό¬ 

πιος (Ανέκδοτα, 12 : III, 83 - 82, ΗαιΐΓγ - λνΐτΐΐι). Περί τής στάσεως αύτής τών ιστορικών 
καί τοϋ γεγονότος δτι οί αύλικοί τουλάχιστον ιστορικοί δέν έπίστευον είς τάς υπ’ αύτών 
άναφερομένας έσχατολογικάς παραδόσεις βλ. Ρ. I. ΑΙεχαπάετ, Ηίδίοπεηδ όγζαη- 

ίϊηδ εί εΓογαηεεδ εδε1ΐ3ΐο1ο§ίςυεδ, Αείεδ άα XII6 εοιημέδ ϊηίεπΐ3ΐΐοη3ΐ ά’έΐιιάοδ Βγζ&ηΙίηεδ, 

τ. II, Βεο§Γ&ι1 1964, σσ. 1 - 8. 

3. Πρόδρομος τοϋ Αντίχριστου π.χ. ώνομάσθη ό Μωάμεθ Β' ό Πορθητής ύπό τοϋ 
ίστορικοϋ Δούκα (ΧΕ, 1 : 375,19-21, Οτεοιι). 

4. ΡΟ 94, στ. 764 Α, 154, στ. 592 Ο. Ά. Αργυρίου, Ιωσήφ τοϋ Βρυεννίου μετά 
τίνος ίσμαηλίτου διάλεξις, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966. σ. 169, σημ. 3. 
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κατέπαυσεν ό Θεός άπό τών έργων. Κατ’ έσχατολογικήν άντίληψιν ή διάρ¬ 

κεια τής ζωής του κόσμου πρέπει νά είναι αντίστοιχος προς τό διάστημα 
τών ήμερων τής δημιουργίας, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι «χίλια έτη παρα 

τω Θεω ώς ημέρα μία» (Ψαλμ. πθ' (Η )> 4, Β' Πέτρου γ , 8). Εφ όσον τήν 
έκτην .ημέραν έδημιουργήθη ό ’Αδάμ, ό Χριστός, ό δεύτερος Αδάμ, πρέπει 
νά ένεφανίσθη έπί τής γης τήν έκτην χιλιετίαν ι. Έτος τής γεννήσεως του 
Χριστού κατά ταύτα πρσετάθη ύπό μέν τού Σέξτου Ιουλίου Αφρικανού 
(γ' αί.) τό 5500 (ή μάλλον 5501) άπό κτίσεως κόσμου3, όπερ έδέχθησαν 
μετ’ αυτόν ό Μάξιμος ό Όμολογητής, ό Γεώργιος Σύγκελλος και ό Θεο¬ 

φάνης, ύπό τού ’Αλεξανδρέως Πανοδώρόυ (άρχαί ε' αί.) τό 5494 % ύπό τού 
ομοίως ’Αλεξανδρέως ’Αννιανού (ε' αί.) τό 5493 κατά δέ τό κρατήσαν 

βυζαντινόν ή ρωμαϊκόν έθος τό 5509 ·λ 
Ό κύκλος τών έξ ήμερων κατά τήν μυστικήν αύτήν άποψιν ύποστηρι- 

ζομένην ύπό χριστιανών συγγραφέων τών πρώτων αιώνωνβ θά συνεπλη- 

ροΰτο ληγούσης τής έκτης χιλιετίας (492 μ.Χ.). Μετά ταύτα έπρεπε νά άκο- 

λουθήση ή συντέλεια τού κόσμου 7 ή χιλιετής προ αύτής επίγειος βασιλεία 
κατ’ άτυχή έρμηνείαν χωρίου τής ’Αποκαλύψεως (κ', 1 - ή)8. Παρελθούσης 
όμως τής κρίσιμου χρονολογίας άνευ, μαρτυρουμένης τουλάχιστον, έπι- 
πτώσεως είς τάς λαϊκάς μάζας, διότι ή θεωρία αυτή είχεν έγκαταλειφθή 
προ πολλοΰ, βαθμηδόν συνειδητή καθίστατο νέα δοξασία συνδέουσα τήν 
χρονικήν διάρκειαν τού κόσμου μετά τού άπό τών Πυθαγορείων ήδη ιερού 

1. Πβ. V. Ο γ α ηι ε 1, Εα εΙίΓοηοΙοβίε, Ρ&Πδ 1958, σσ. 3, 6. 

2. Η. Ο ε 1 ζ ε γ, δεχίιΐδ Ιαίΐιΐδ ΑΓηαιηιΐδ ιιηά <5ΐε όγζδηΐίηίδείιε ΟίΓοηοβΓ&ρίιίε, I, 

Εείρζΐβ 1885, σσ. 24, 47 [φωτοτυπική έπανέκδοσις ύπό Β. ΡΓ^ηΙίΙία, Νειν ΥογΕ δ.έ.].—■■ 

V. Οπιπιεί, ένθ’ άνωτ., σσ. 22-23. 
3. V. Οπιπιεί, ένθ’ άνωτ., σσ. 86- 92. 

4. Αύτόθι, σσ. 92 - 94. 
5. Η. Ο ε) ζ ε γ, ένθ’ άνωτ., II, Εεΐρζΐβ 1885, σ. 150. —V. Οπιιπεί, ένθ’ άνωτ., 

σσ. 111-128. 
6. Πβ. τήν λεγομένην Επιστολήν Βαρνάβα, XV, 4: «.. .έν έξακισχιλίοις ετεσιν 

συντελέσ-Βΐ κύριος τά σύμπαντα' ή γάρ ήμερα παρ’ αντώ χίλια ετη ... έν τοϊς έξακισχι- 

λίοις ετεσιν συντελεσθήσεται τά ανμηαντα...», καί Α. ν&δίΐϊεν, ένθ’ άνωτ., σσ. 

466 - 467. 
7. Τήν άποψιν αύτήν άπηχεϊ ό ύπό τοϋ Ρ. I. Α 1 ε χ 3 η ά ε γ, ΤΗε Οταείε οί Βααΐ- 

όείς..., έκδοθείς σιβυλλικός χρησμός, ό όποιος προβλέπει τό τέλος τής Κωνσταντινου¬ 
πόλεως πρό τοϋ έτους 510: «μή κανχώ, Βυζαντία πόλις, τρις γάρ εξηκοστόν τών ετών 
σου ού μή βασιλεύσεις» (σ. 14,94-95* πβ. και σσ. 41 -42, 118-120), δέχεται δέ καί ό 
Ε&οΐ&ηΐίυδ (δ' αί.), βλ. Α. ΥαδίΠεν, ένθ’ άνωτ., σ. 467, καί Η. Οεΐζετ, ένθ’ 

άνωτ., I, σσ. 24 - 26. 
8. Α. V 3 δ ί 1 ί ε ν, ένθ’ άνωτ., σ. 466, όπου καί περί τής περαιτέρω πορείας τής δο¬ 

ξασίας τών χιλίων έτών (πβ. αύτόθι καί σσ. 478-488).—Π. Μπρατσιώτου, Ή 
Άποκάλυψις τοϋ αποστόλου Ίωάννου, έν Άθήναις 1949, σσ. 282-293, 
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αριθμού έπτά 3. Ό μέχρι τής συντέλειας χρόνος θά έμετρείτο εις επτά χιλιε¬ 

τίας ή «αιώνας», άντιστοιχοϋντας προς τάς έπτά ημέρας τής Δημιουργίας 
και τής καταπαύσεως του Θεού2. Είναι γνωστόν ότι οί Πατέρες του δ' 
αΐώνος παραβάλλοντες τον χρόνον, τον μετρούμενον εις εβδομάδας, προς 
την «δημιουργικήν εβδομάδα» ώνόμασαν έβδοματικόν χρόνον, την δέ μέλ¬ 

ωσαν ζωήν όγδόψ ημέραν λ 5Από τοιαύτης αφετηρίας πιθανώτατα άφωρ- 

μήθη ό έσχατολογικός υπολογισμός των 7000 ετών, ό όποιος τό πρώτον 
ίσως άπαντα τον ι αιώνα έν τώ υπό τοΰ Νικηφόρου πρεσβυτέρου συγγρα- 

φέντι βίφ τοΰ άγιου Άνδρέου τοΰ διά Χριστόν Σαλοΰ (άρχαί ι' αί.) ι, παρά 
Συμεών τώ Νέφ Θεολόγφ 5 και έν τοϊς Πατρίοις τής Κωνσταντινουπόλεως 
(τέλη ι' αί.)(ϊ· 

Δέν έλειπον όμως καί οί άπορρίπτοντες τάς τόσον διαδεδομένος αύτάς 
αντιλήψεις. Ούτοι ήσαν συνήθως οί κεκτημένοι υψηλήν παιδείαν καί γνώ- 

σιν ακριβή τής περί τών εσχάτων διδασκαλίας τής Εκκλησίας. Ό Θεο¬ 

φύλακτος Σιμοκάττης π.χ. δέν διστάζει νά άποκαλέση την άστρο- 

1. Βλ. Ί ω. Καλιτσουνάκι, Έπταδικαί έρευναι, έν Άθήναις 1921, σσ. 29 - 59. 

2. Κατά τούς άστρολόγους αί έπτά χιλιετίαι ήσαν άντίστοιχοι τών έπτά κατ’ αυ¬ 

τούς πλανητών αστέρων, Ρ γ α η ζ Ο ιι ηι ο η I, Οο εερίοιη Γηυηόΐ αοίαΐϊόιΐδ, έν ΘαΙα1ο§ιΐδ 
οοίΐίοιιηι αδίΓοΙοβΐοοτυΓπ §Γα<ίοοηιιη (οοάίοοδ ίΐαΐίοϊ), τ. IV, Βπιχείΐίδ 1903, σσ. 113-118· 
πβ. αύτόθι καί τ. VIII/3, -1912, σ. 199. 

3. «.. .τον έβδοματικον παυσαμένου χρόνον ένστήσεται ημέρα όγδοη μετά την 
έβδόμην όγδοη μέν λεγομένη, ότι μετά την έβδόμην γίνεται, ονκέτι δέ την τον αριθμόν δια¬ 

δοχήν έφ’ έαυτής δεχόμενη. Μία γάρ εις τό διηνεκές παραμένει, ουδέποτε ννκτερινφ δι¬ 

αιρούμενη ζόφω», Γρηγόριος Νύσσης, Εις τον έκτον Ψαλμόν, ΡΟ 44, στ. 609 ϋ-612 Α. 

Πλείονα βλ. παρά ΔημητρίωΤσάμη, Ή διαλεκτική φύσις τής διδασκαλίας Γρηγο- 

ρίου τοΰ Θεολόγου, Θεσσαλονίκη 1969 [ ~ Άνάλεκτα Βλατάδων, 1], σσ. 22-23. Ό τοι- 

ουτος συμβολισμός τοΰ χρόνου είναι παλαιότερος άπαντών ήδη παρ’ Ώριγένει: «"Ωσπερ 
ή όγδοη σνμβολόν έστι τον μέλλοντος αΐώνος, δνναμιν άναστάσεως περιέχουσα, οντω και 
ή έβδομη συμβολών έστι τον κόσμου τούτον», Ώριγένους, Εξηγητικά εις Ψαλμούς, ΡΟ 
12, στ. 1624 Β-Ο. 

4. «Τινές φασιν ότι μετά τό πλήρωμα τής τών εθνών βασιλείας, μελλήσεται ό Θεός 
τά θεόσκηπτρα :Ισραήλ άναστήσαι προς τό βασώενααι τό λοιπόν προς άναπλήοωσιν τον 
έβδομον αιών ο ς», ΡΟ 111, στ. 865 Β. Τάς περί τοΰ τέλους τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως απόψεις Άνδρέου τοΰ Σαλοΰ βλ. αύτόθι, στ. 853 - 865- πβ. καί Α. να 5 Π ί εν, 

ένθ’ άνωτ. σ. 465. Την λοιπήν βιβλιογραφίαν περί τοΰ Νικηφόρου πρεσβυτέρου βλ. παρά 
Η. - Ο. Β ε ο Κ, ΚίπΊιε υπό Ιΐΐ6θ1ο§ίδθ1ιε ΕίΙεταίαι· ϊιπ όγζαπΐϊηίδείιεη Κείεό, Μϋηεΐιειι 
1959, σσ. 567- 568. 

5. «.. .τάς έπτά ημέρας εις τύπον τών έπτά αιώνων τών ύστερον μελλόντων διελ- 

θεϊν έταξε (ό Θεός)», Ηθικών Α', 1 : Ι ε α η ϋαιτουζέδ, δγηιέοη 1ε Νουνεαιι Τΐιεο- 
Ιοβίεη, Τταίΐέδ ίΐιέοΐοβίςυεδ εΐ έίΜηιιε$, τ. I, Ραπ δ 1966 [=δοιπ·εε$ εΙΐΓέΙίεηηεδ, 122], σσ. 
ΙδΟ,ιΐδ -182,119. 

6. «.. .οϊ έπτά αιώνες είσιν οί έσθιόμενοι διά κατακλυσμόν ό περιών δέ ο έ β δ ο- 
μ ο ς ούτος αιών», II, 77 : 190,17-18 (Ρτεβετ). 

λογίαν «πολνάσχολον ματαιότητα» ι, άφίνει δέ εις την μαντικήν τόλμην 
τοΰ Ίωάννου Λυδοΰ τήν έξήγησιν παραδόξων φαινομένων -, περί τών όποιων 
αποφεύγει νά έκφέρη ιδίαν γνώμην. Ό Μ ι χ σ. ή λ X ω ν ι ά τ η ς χαρα¬ 

κτηρίζει τούς χρησμούς «παραληρήματα» και «έγρηγοοότων ενύπνια», καθ' 
όν μάλιστα χρόνον παρεΐχον ελπίδας σωτηρίας από τής λατινικής κατα- 

κτήσεως, τήν οποίαν καί ούτος έπεθύμει λ Τούς σεισμούς ό Άγαθίας 
ό Σχολαστικός (ς-'αί.) ήρμήνευε παρά τάς συγχρόνους κοινάς δοξα¬ 

σίας ώς «φνσεως» ή «ύλης αμαρτήματα»1. Φυσικήν ερμηνείαν τών σει¬ 

σμών μαρτυρεΐται ύπό τοΰ Συμεών Λογοθέτου ότι προέτεινε καί ό πατριάρ¬ 

χης Φώτιος είπών συμφώνως προς τά δεδομένα τής έλληνικής επιστή¬ 

μης «οτι οϊ σεισμοί ονκ εκ πλήθους αμαρτιών, ά?Χ εκ πλησμονής νδατος 

γίνονται» Γ'. 

2. Αί έσχατολογικαί δοξασίαι περί τής συντέλειας τοΰ κόσμου εις 
τό τέλος τής ζ' χιλιετίας είναι εύρέως διαδεδομέναι τον ιδ' αιώνα, ότε καί 
ό χρόνος πλησιάζει πρ’ός τό παραδεκτόν τέλος, συμπΐπτον εις τά έτη 1491 - 

1492, καί αί συμφοραί τοΰ βυζαντινού κράτους παρουσιάζουν πολλά κοινά 
γνωρίσματα προς τά σημεία τών καιρών, τά όποια είχον προείπει τά ιερά 
κείμενα. Αί προηγηθεϊσαι κοινωνικά! άδικίαι, ή χαλάρωσις τών ήθών, οί 
εμφύλιοι σπαραγμοί καί ή έλλειψις εύσεβείας έδημιούργησαν τήν κοινήν 
πεποίθησιν ότι τό δεινά ήσαν ή δικαία τιμωρία τοΰ Θεού. Αυτό διδάσκει 
καί ή Εκκλησία καί δΤ αύτοΰ προσπαθεί νά έπαναφέρη τό ποίμνιον εις 

1. V, 15 : 216,4-ό (06 Βοογ). Πβ. καί Δ. Κωτσάκη, Ή αστρονομία. ένθ’άνωτ., 

σσ. 215-220. 

2. «. . .περί δέ τών ανθρωπόμορφων και Νειλφων ζώων και τοϊς πάλαι ίστόρηται. 

τίνος δέ σημαντικόν ή τούτων ενδημία καθέστηκεν, είπεϊν έθάροησεν ό Λυδός...», 

VII, 16 : 275,4-7 (όε Βοογ)- πβ. Ίω. Λυδοΰ, Περί μηνών, IV, 40 : 75,δ-ιι (Βοηη). 

3. Πραγματικώς άξιον προσοχής είναι τό σχετικόν κείμενον έκ τής ρβ' επιστολής 
τώ Τορνίκη κΰρ Ευθυμία) τοΰ λογίου ιεράρχου : «.. ,τό έτι πλέον απάντων πεϊθόν με σόν 

είναι τό έπιστόλιον, έμέμνητο και τών καθωμιλημένων ονκ όλίγοις χρησμωδημάτων, έμοί 

δέ δοκονντων παραληρημάτων, και μετέωρος χρηστοτέραις δίά τούτων έλπίσιν 
έΛεγε φέρεσθαι όστις ποτ ήν δ ταντα έπεσταλκώς' όποιας ελπίδας εγώ, παρά τών παλαιών 

έκδεξάμενος έγρηγορό των ονομάζω ενύπνια, καί τοι ενξαίμην εϊπερ τις 

άληθή άποβήναι όσα χρησμολογούνται εις αγαθόν τώ καθ’ ημάς πολιτενματι, άλλ’ ού παρά 

τούτο εϊποψ’ αν προφητικής έπιπνοίας άποθεσπίσματα τά Σφίγγας κελαινής γήρνν έκμι- 

μούμενα φοιβάσματα. Ο ντε μην αλήθειας ονομάσω σοφούς έξηγητάς τούς όνειροκρι τικώς 

καταμαντενομένους αντών χρησμολ,ύτας και πρός ο βούλονται στρεβλοΰντας βιαιότεοον», 

Σπ. Λάμπρου, Μιχαήλ... Χωνιάτου τά σωζόμενα, τ. Β', έν Άθήναις 1880, σσ. 

187, κ> - 188,β. 
4. Ε 3,9 : 168,1 και Ε 8,3 : 173,κ> (ΚογάοΙΙ). 
5. 673,9-12 (Βοηη). Πβ. καί τήν επιστολήν ρια' τοΰ Φωτίου Γρηγορίφ Διακόνφ. 

Ί ω. Β α λ έ τ τ α, Φωτίου Έπιστολαί, Λονδΐνον 1864, σσ. 433 - 434. 
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οδόν σωτηρίας Οΰτω συνεδέθη τό τέλος του κόσμου μετά τής παρακμής 
του Βυζαντίου. 

Αλλά κατά τον Θεόδωρον Μετοχίτην τό μέλλον του κρά¬ 

τους είναι μέν προβληματικόν, ή πτώσις όμως τής δυνάμεως αύτοϋ οφεί¬ 

λεται εις τούς κοινούς επί πάντων των πραγμάτων νόμους τής φθοράς 

Αναλύει δέ περαιτέρω και τάς αιτίας τής φθοράς και γράφει επιγραμματι¬ 

κές : «α πόνοι πολλοί κατεκτήσαντο, στάσεις έκεϊθεν και φθόνοι καί βλα- 

κεϊαι και τρυφής ασχολία πάσα προς φθοράν ήγον κατ ολίγον έξης»*. 

Εις τάς αιτίας αύτάς πρέπει νά προστεθή και ή άπομάκρυνσις έκ τής εύσε- 

βείας Κ Ή σύγχρονος κατάστασις είναι όδυνηρά, ή «Έως» έχει άπολεσθή 
πλέον, πράγμα τό όποιον τον θλίβει ιδιαιτέρως ώς κατα,γόμενον έκ τής 
Νίκαιας \ οί δέ μετέπειτα πρόκειται νά ϊδουν έτι χειροτέρας συμφοράς 
Συνφδά φρονεί καί ό μητροπολίτης Εφέσου Ματθαίος, όστις γράφων 
έκ τής τουρκοκρατουμένης μητροπόλεώς του τω επί των αναμνήσεων Λο- 

γαρά εις Κωνσταντινούπολιν ού πολύ μετά τό έτος 1339 λέγει ότι άντί των 
άμαρτιών τού γένους είναι ορθότερον νά άποδίδωνται αί συμφοραι τού 
κράτους εις τήν κακήν διοίκησιν τής ήγεσίας : «εί μή γάρ ηγεμόνων 

κ α κ ο τ η τ ι. τα των Ρο:μαιών πόρρωθεν έπλημμελεϊτο, ονκ ο.ν ήδε μέν 

ως επι το πλειστόν έολετο χωρά τοϊς βασιλ&ϋσιν, ήδ3 έλήλατο, ήδ3 έάλο), 

1. Πβ. τό «Πιττάκιον πατριαρχικόν εις τούς ευρισκομένους εις τήν Νίκαιαν» τού 
οικουμενικού πατριάρχου Ίωάννου ΙΔ' Καλέκα : «.. .παραχωρήσει θεού διά πλήθος 
άμαρτιών ύπερίσχνσε καθ' ημών ή των Ισμαηλιτών έπίθεσις», Μ. - Μ., ΑοΙα, I, 

σ. 183 (άρ. ΓΧΧΧΙΙ). Παρόμοια γράφει καί ό Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ισίδωρος 
Γλαβας προς τούς Θεσσαλονικεϊς από τής Κωνσταντινουπόλεως, Σπ. Λάμπρου, 

Ισιδώρου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης οκτώ έπιστολαί ανέκδοτοι, ΝΕ ΘΓ, 1912, σ. 

385,12-18. Περί τών μετά τό 1204 έσχατολογικών ιδεών τού Ελληνισμού γενικώς : Ά. 

Βακαλοπούλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α', Θεσσαλονίκη 1961, σσ. 

137-141' πβ. καί τού αυτού, Ή καταγωγή καί ή πνευματική συνέχεια τού ελλη¬ 
νικού έθνους, ΕΕΦΣΠΘ Ι', 1968, σσ. 116-117, 126. 

2. «Οιχεται τα πλεϊστα, προδήλους οιχεται, και κατ' ολίγον έκ μακροΰ φθίνοντα, 

και τής ουσίας καί τής ακμής μάλλον νπορρέοντα ν ό μ ο ι ς, ώς έυικε, φνσεως έπι 
πάντως ούτως Ιονσης», 'Υπομνηματισμοί λζ' : Ο. Ο. Μ ΰ 11 ε γ - Τ Η. Κ ΐ ε β 1 ί η §, 

Τίιεοάοιϊ ΜείοοΗίίαε Γηί50β1ίαηε&, Τίρδίαε 1821, σ. 231 {φωτοτυπική έπανέκδοσις ύπό 
Α. ΗαΚΚω-Ι, Απίδίεπίαιη 1966]. Τάς έπι τής παρακμής τού βυζαντινού κράτους διαπι¬ 

στώσεις του Θεοδώρου Μετοχίτου βλ. καί παρά Η. - Ο. ΒεοΚ, ΤύεοάοΓΟδ ΜείοεΗί- 

ίε$; <3ίε Κιϊδε άεδ θγζεηάηίδείιεη ν/εΐΐόΐΐόεδ ΐιη 14. Ι&ΗιΊιυηιΙεΓί, Μϋηεΐιεη 1952, σσ. 
83 - 95. 

3. 'Υπομνηματισμοί λζ', ένθ’ άνωτ., σ. 233. 

4. «Νοσεί δ' ένδον έν ήμίν τά τής θεοσεβούς αγωγής», αύτόθι, σ. 235. 

5. Βλ. τά κεφ. λη', ?νθ’, μ' τών Ύπομνηματισμών, ένθ’ άνωτ., σσ. 237 - 258. 

6. «.. .θανάτου μάλιστ έρώ τέως, πριν ή κατιδείν, ά κατιδείν ανάγκην είναι πάσαν 
οιμαι τούς επ' ολίγον έν τοϊς ζώσιν άακέσοντας», κεφ. λη', αύτόθι, σ. 243. 
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ουδέ κατάκοιτος εγώ %νν (δσπερεί έν μέση τή πολέμια παντα δι/πον και όρων 

καί πάσχων δεινά. ..» ι. 
Κατά βάθος και αί δύο ανωτέρω απόψεις αποδίδουν τήν παρακμήν εις 

τά διαπραχθέντα μέχρι τούδε σφάλματα, άλλ’ ό Μετοχίτης δεν φθάνει εις 
τό σημεΐον νά συνάγη συμπεράσματα περί επικειμένου τέλους του κόσμου. 

Προβλέπει έκ των πραγμάτων δυσχερείς ήμέρας, άλλα δεν αποκλείει ότι 
είναι δυνατόν οί υπολογισμοί του νά διαψευσθοΰν, ώς συμβαίνει πολλάκις 
έν τοϊς τοιούτοις 1 2* άλλως τε πιστεύει καί ό ίδιος ότι ή απαισιοδοξία έχει 
τάς ρίζας της εις τό γεγονός «οτι έθος τοϊς άνθρώποις τά παρελθόντα τον 

βίου ποθεϊν κάκεΐνων ήδιστα μεμνήσθαι» 

Ή αστρολογία τον ιδ' αιώνα ευρε κατ' εξοχήν τόν εκπρόσωπον αυτής 
εις τόν ιστορικόν Νικηφόρον Γρήγορά ν, ό όποιος άν και ήτο 
κάτοχος εύρυτάτης παιδείας παρουσίασε πλεΐστα όσα δείγματα δεισιδαί- 

μονος νοοτροπίας. Δεν ήσχολήθη περί τό πρόβλημα τών εσχάτων του κό¬ 

σμου, άλλ* εΰρισκεν έκάστοτε άφορμάς προσδιορισμού του συνήθως απαι¬ 

σιόδοξου μέλλοντος έκ τών σημείων4 5 6. Τήν πίστιν του εις τούς χρησμούς 
έπελάβετο τής ευκαιρίας νά δηλώση ιστορών τά κατά τσν θάνατον Μιχαήλ 
Η' του Παλαιολόγου δ. Όμιλεΐ περί τής προελεύσεως αυτών έκ δυνάμεων 
αοράτων, τής άναγκαιότητος αυτών0 και τής δυνατότητος δημιουργίας 
χρησμών ψευδών ύπό επιτηδείων ανθρώπων, ών τινες και κατά τό παρελ¬ 

θόν καί κατά τάς ημέρας του έφωράθησαν 7. Έκ τού τελευταίου τούτου 
φαίνεται ότι δεν έπετύγχανον όλοι οί συντιθέντες κατά καιρούς χρησμούς 
νά παραμένουν έν ανωνυμία ή να κρύπτονται ύπό γνωστά ονόματα χρη- 

σμωδών. Έξ άλλου δεν άφίσταται καί τής άπόψεως ότι ή παρακμή τού 
κράτους καί ή κατά τήν γνώμην του διασάλευσις τών πραγμάτων τής 

1. Κώδ. Υίηά. ίΐιεοΐ. βΐ\ 174 (Νεδδεί), Τ 56ν. 
2. «.. .τυφλόν γάρ περί τον μέλλοντος πας άνθρωπος, 6 παλαιός φησι λογος, και 

άπερ νοούμε ν έκ τών είκότων, άλλως απαντάν εΐωθεν ώς τά πολλά, καί γίγνεται μάλιστ 

ενίοτε τά παντάπασιν άδόκητα», 'Υπομνηματισμοί λη’, ένθ’ άνοιτ., σ. 243. 

3. Αύτόθι, κεφ. μα', σ. 258. 
4. Τήν δυνατότητα τής έκ τών «δρόμων» τών αστέρων προγνώσεως τού μέλλοντος 

αναφέρει ό Γρήγορος περιγράφων τάς δεισιδαίμονας ένεργείας τού Ανδρονίκου Β' τόν 
Μάρτιον τού 1321, τόν όποιον παρουσιάζει συνεργαζόμενον εις τά άστρολογικά μετά 
τού Θεοδώρου Μετοχίτου γράφων : «βιβλία τινά χρησμολογικά έθεάσαντο, έν οίς τι να 

τών μελλόντων ασαφώς τε καί αΐνιγματωδώς παρ' δτων δήποτε έξετέθησαν και έπι τον- 

τοις θεμάτων έξέθεντο, δι ον τών αστέρων τούς δρόμους έρεννώσιν άνθρωποι καί μελ¬ 

λόντων κερδαίνονσι πρόγνωσιν», VIII, 5 : Τ, 305,ι?-2θ. 

5. Ίστ. V, 7:1, 150,20 - 152,22. 
6. «Γίνεσθαί γε μην τήν χρείαν αυτών ού πάνν τοι μάταιον ούδ' αργήν, εϊ τις μή πάρερ¬ 

γου ταΰτα, άλλά μετά σννέσεως τής προσηκονοης σκοποΐτο», Ίστ. V, 7 : I, 151,24 - 152,2. 

7. Αύτόθι, 152,17-22. 
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Εκκλησίας ώφείλοντο εις παλαιότερα καί νεώτερα τοϋ γένους αμαρτήματα ι. 

Ή μυστική διδασκαλία περί των επτά χιλιετιών ή του έβδοματικοϋ 
χρόνου τυγχάνει ύποστηρίξεως υπό θεολόγων καί λαϊκών. ΌΓρηγόριος 
ό Παλαμας όπηχών τήν διδασκαλίαν τοϋ Γρηγορίου Νύσσης λέγει έν 
τη Όμιλία αύτοΰ «Εις τό κατά τήν Σαμαρείτιδα τοϋ Χρίστου Εύαγγέλιον» : 

«' Εβδοματικός έστιν ό αιών ούτος και δια τεσσάρων ωρών και μεριών καί 

στοιχείων σννισταται και τοϊς εν αντίο κοινοονονς εαυτούς δι έργων ποιονσι 

των Χρίστον παθημάτων, τήν τής Πεντηκοστής εορτήν επιφέρει, ήτις εκ 

τής όγδοης άρχεται και εις όγδόην έχει τήν λήξιν»*. Άλλα καί τήν κρίσιν βλέ¬ 

πει εγγύς και τήν οικονομίαν τοϋ Θεοΰ έκδηλουμένην διά των γεγονότων λ 
Μαρτυρίαν συγκεκριμένην περί τής αναμονής τοϋ τέλους τοϋ κόσμου 

μετά τήν συμπλήρωσιν του ζ' αίώνος παρέχουν και τά έν τφ όρθοδόξφ 
κόσμω συνταχθέντα τήν έποχήν αυτήν Πασχάλια, τά όποια κατά τον Α. 

ναείΐίον, έξετάζοντα τά έν 'Ρωσσία κρατοϋντα 1 2 3 4, παρέτεινον τον ύπολογι- 

σμόν τής ημερομηνίας τοϋ Πάσχα μέχρι τοϋ έτους 7000. Παρ’ ήμΐν ό αρχι¬ 

επίσκοπος Θεσσαλονίκης Ισίδοορος Γλαβάς δεχόμενος προφανώς 
αυτήν τήν άντίληψιν περατοι τά τή έπιμελεία αύτοϋ συνταχθέντα Πασχά- 

λια, τά έπιγεγραμμένα εις τον ναόν τοϋ άγ. Δη μητριού, εις τό έτος 7001 5 6· 

είναι δέ γνωστόν ότι είχε μελετήσει καί έργα τής άποκρύφου λογοτεχνίας, 

τά οποία άπηχοϋνται έν ταΐς όμιλίαις αύτοϋ λ 

Ιδιαιτέρως όμως έτόνισεν έπανειλημμένως τήν συντέλειαν τοϋ κόσμου 
ό λόγιος ιερομόναχος Ιωσήφ όΒρυέννιος. Κατ’ αύτόν τά σύγ¬ 

χρονα γεγονότα, οι πόλεμοι των εθνών, ή μείωσις τής δυνάμεως τοϋ Βυ¬ 

ζαντίου, ή ήθική κατάπτωσις καί προ παντός ή έπικειμένη λήξις τοϋ εβδό¬ 

μου αιώνος είναι τά σημεία των καιρών ότι τό τέλος εύρίσκεται έγγύς, 

έστω καί αν ουδείς γνωρίζει τήν ήμέραν τής συντέλειας : «Πότε μέν ή τής 

Σνντελείας ήμερα ουδέ των πρωτίστων 9Αγγέλων τις οΐδε μήτοι γε άνθρωπος. 

1. Ίστ. ΧΙΓ, 6:11, 591,ΐ4-π. 

2. ΡΟ 151, στ. 249 Ο. 

3. Έν τή πρός τήν έαυτοΰ έκκλησίαν από τής Μ. Ασίας επιστολή τό 1354 γράφει : 

«"Ο γονν εκ της τον Θεοΰ πρόνοιας εγώ κατείληφα, πρός Ασίαν διά τής αιχμαλωσίας με~ 

τενεχβεις, καί άναμιζ Χριστιανούς και Τονρκονς οίκονντας, τιεριιόντας, άγοντας, αγόμενους 
ορών, έοώ πρός τήν ύμετέραν άγάπην’ δοκεϊ γάρ μοι διά τής οικονομίας ταυ της φανερονσθαι 
τά τοϋΚνρίου ημών 'Ιησού Χρίστον τον επί πάντων Θεόν και αύτοίς τοϊς πάντων βαρβάρων 
βαρβαοωτατοις, ως αναπολόγητοι ώσιν επί τον μέλλοντος αύτοΰ φρικωδεστάτον βήματος, 

εγ γ ν ς δ ν τ ο ς ήδη, δι ήν οικονομίαν, ώς άπό των έκβάντων έστί σννοράν, καί ή/ιεϊς 
παρεδόΟημεν τοϊς ταντων γερσίν. ..», Νέος Έλληνομνήμων Ι7'. 1922, σ. 8. 

4. Α. να δί Μα ν, ένθ’ άνωτ., σσ. 500-501. 

5. Ν. Β έ η, Αί πασχάλιαι έπιγραφαί του άγιου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί ό 
μητροπολίτης αυτής Ισίδωρος Γλαβας (γ 1396), ΒΝΙ 7, 1928- 1929, σσ. 155- 156. 

6. Αυτόθι, σ. 151. 
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Ότι δέ εγγύς καί επί θνραις, καί άπό τοϋ Χρίστον των παραγγελμάτων καί 

άπό τής φύσεως των πραγμάτων πολ.λά τά μαρτύρια. "Επεί γάρ έθνος επί 

έθνος ήγέρθη, ο Ιον ουδέποτε, καί ό τά σκήπτρα κατόχων ' Ρωμαίων ον το: 

συνεστάλ,η καί πεπολέμωται, πάσα κακία τετέλεσται καί αγάπης έργον 

ονδαμον νπολέλειπται, πάντως όσον ονπο) τό τέλος έστί. Καί άλλως δέ 

τούτο 6ή?ων. Εί γάρ πάντα τά υπό χρόνον καί ό χρόνος αυτός έν επτά τισι 

θειορεϊται κινούμενα καί είς επτά τελευτά, έπεί έβδομος άρτι αιών, καί 

διά τούτο λοιπόν επί θνραις έστίν» λ Αί πολλαπλαΐ συμφοραί είναι αποτέ¬ 

λεσμα τής ψυχορραγίας τής οικουμένης : «Καθάπερ γάρ σώμα ψυχορρα¬ 

γούν καί έγγύς ον τής τελευτής μυρίας έπισπάται κακώσεις καί οικίας μέλ¬ 

λον σης καταπίπτειν πολλά προπίπτειν εϊωθε καί άπό τής οροφής καί άπό 

των τοίχων, οντω καί τής οικουμένης έπεί εγγύς καί επί θνραις έστηκεν ή 

συντέλεια, διά τούτο τά μνρία διέσπαρται πανταχον κακά» 

Παρά τήν πεποίθησιν όμως πολλών, ότι τό τέλος θά έλθη άμα τή λήξει 
του εβδόμου αίώνος, είναι δυνατόν ή ζωή του κόσμου τούτου νά παραταθή. 

Τοϋτο εναπόκειται εις τήν κρίσιν τοϋ Θεοϋ, ό όποιος θέλει πρωτίστως τήν 
πλήρωσιν του αριθμού των εκλεκτών τοϋ άνω κόσμου. Έν τώ Β' λόγω περί 
Συντέλειας τροποποιών τάς προηγουμένας απόψεις ό Βρυέννιος γράφει τά 
έξης : «Διό καί πολλοί τών άνθρώπων μετά τον έβδομον τούτον αιώνα 

ευθύς έν τώ τέλει τον Ετους, τή τον διοδεκάτον μηνάς τελευταία ημέρα, καί τής 

νστάτης ννκτός όόρα έβδομη τ αυτήν (τήν συντέλειαν) γενέσθαι στοχαστικώς 

άποφαίνονται ή έλπίζονσι. . . Πλήν, εί μή ό τών έκλεκτών αριθμός τώ αίώνι 

τούτω συμπληρωθή, παρεκτανθήσεται (δίο) καί αυτός, ώς οιδεν ό τών αιώ¬ 

νων ποιητής καί τών άγιων δεσπότης Θεός* ον γάρ διά τό τον αιώνα πλη- 

ρονσθαι σνμπληρονται τούτω καί ό τών έκλεκτών αριθμός, άλλά διά τό 

πληρωθήναί ποτέ τον αριθμόν τών αγίων σνμπληρωθήσεται άμα καί ό 

αιών.. . · τί γάρ δεήσει τον κόσμον ΐστασθαι πλέον τών ών χάριν καί σννέ- 

στη καί ϊσταται όλοτελώς πληρωθέντων;»λ Τήν άποψιν αυτήν τής παρα- 

1. Κεφ. ΜΑ',Περί Συντέλειας, Ευγενίου Βουλγάρεως, Ιωσήφ μοναχοϋ τοϋ 
Βρυεννίουτά παραλειπόμενα, τ. Γ', έν Λειψία ,αψπδ', σ. 111. Πβ. και τό εξής χωρίον τοϋ 
Α’ λόγου περί Συντέλειας : «έπεί έβδομος άρτι αιών, μάλλον δέ τέλος τον έβδο¬ 

μον αίώνος, καί διά τούτο λοιπόν ή συντέλεια επί θνραις έστί», Ευγενίου Βουλ¬ 

γάρεως, Ιωσήφ μοναχοϋ τοϋ Βρυεννίου τά εύρεθέντα, τ. Β', έν Λειψία ,αψξη', σ. 192. 

2. Α’ Λόγος περί Συντέλειας, Ευγενίου Βουλγάρεως, ένθ’ άνωτ., τ. Β’, 
σ. 191. 

3. Εύγ. Βουλγάρεοις, ένθ’ άνωτ., τ. Β', σσ. 218-219. Περί τής συμπληρώ- 

σεως τοϋ αριθμού τών έκλεκτών καί τής έν συνεχεία συντέλειας τοϋ κόσμου ώμίλησεν 
ήδη καί ό Συμεών ό Νέος Θεολόγος έν τοϊς ζ' καί η' κεφ. του Α' λόγου τών Ηθικών αύτοΰ, 

Ιοειι ΌεΓΓουζέδ, δγιπέοη 1ε Νοιινε&ιι Τΐιεοΐοβίεη Τταίίέε 1ήέο1ο§ΐηυε8 εί έΐΐϊίςιιεδ, 

ένθ’ άνωτ., σσ. 236-246. Κατ’ άλλην παρεμφερή άποψιν, τοϋ νεστοριανού συγγραφέας 
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τάσεως τής ζωής του κόσμου άπηχεΐ και ό «Περί τοΰ τέλους του κόσμου 

και περί τής άναλώσεως Κωνσταντινουπόλεως και μέλλοντος άγιωτάτου 
βασιλέως» χρησμός, σφζόμενος έν τω κώδικι 547 τής μονής Ίβήρων του 
ιζ' αϊ., ού ή αρχή : «'Ο βασιλεύς κυρ Μανουήλ δ Παλαωλόγος ήθέλησέ 

ποτέ έξετάσαι περί τον εβδόμου αίώνος, εί μέλλει καιρόν προστεθήναι ή 

τέλος γενέσθαι» 1’ φαίνεται δέ ότι εϊχεν αρχίσει ύπεισερχομένη εις την 
σκέψιν των ανθρώπων τής εποχής. 

Ουτω λοιπόν υπήρξαν περιπτώσεις καθ’ ας ή πίστις περί του έβδο¬ 

μου αίώνος έκλονήθη παρ’ αυτών των φορέων της, διότι δεν παρείχε 
δυνατότητας απολύτου συμβιβασμού προς άλλην θεολογικήν θέσιν. Παρέ- 

μεινεν όμως ώς βεβαιότης εις τον Γεώργιον Σχολάριον, όστις 
γράφων μετά τήν "Αλωσιν καί ζών τήν σκληρών δοκιμασίαν τού Ελληνι¬ 

σμού κατείχετο έξ άπαισιοδόξων σκέψεων καί έβλεπε πλέον τήν καταστρο¬ 

φήν τής Κωνσταντινουπόλεοις οδηγούσαν είς το εγγύτατα κείμενον τέλος 
τοΰ κόσμου 2. Δεν άπέρριπτε καί τούς χρησμούς περί του τέλους τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως τούς όποιους έβλεπεν έκπληρουμένους τό 1453 3. Χαρα¬ 

κτηριστικούς έγραφε περί τής συντέλειας : «Τό μέν οϋν τήν έβδόμην χιλιάδα 

ταντην είναι εγγύς ήδη τον τελειονσθαι τνγχάνουσαν αληθώς εϊπον εκείνοι 

(οί Έλληνισταί άστρολόγοι) .. .και τό διά πνρός άφανισθήσεσθαι τήν περί 

τήν γην φύσιν πάσαν των γεννητών καί φθαρτών παντάπασίν έστιν αληθές, 

ώς τή θεία και ιερά Γραφή βέβαιονμενον» 4. Αίσιοδοξοτέρα όμως είναι ή 
προ τής 'Αλώσεως προφητεία τού χρησμού τού δοθέντος εις τον βασιλέα 

Κοσμά Τνδίκοπλεόστου (ς' αί.), «εί μη συνάριθμοι γένωνται οι άνθρωποι τοΐς άγγέλοις, 

ού ανντελείται δ κόσμος», Λόγος Ε', 255 : \ν α η ά α \νοΙδΚα.-Οοηυδ, Οοδηιαδ 

Ιηάΐοορίευδίόδ, Τορο§Γαρδίε εδι-έΐίβηηε, τ. Π, Ραπε 1970 [δουιτεδ εδΓέΙίεηηεδ, 159], σ. 371. 

Ό Βρυέννιος φαίνεται ότι καί κατά τήν έν Κρήτη παραμονήν του από τοΰ 1381 έως 

τοΰ 1401 (Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος βυζαντινών μελετών καί κειμένων, έν Άθή- 

ναις 1961, σ. 519) έδίδαξε τά περί τής συντέλειας καί ώς έκ τούτου οί ιερείς τής Κρή¬ 

της άπηύθυναν αύτω «Έρώτησιν περί τοΰ παντός παρελεύσεως», είς ήν καί άπήντησε 

συμφώνοις προ.- τήν διδασκαλίαν τής ορθοδόξου θεολογίας. Τό κείμενον έξεδόθη ύπό 

Ν. Β. Τωμαδάκη, Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά, ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σσ. 

130- 154 (έν σσ. 136- 139). 

1. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος ...άγιου Όρους, τ. Β', Οαπιόπά^ε 1900, σ. 169. 

2. Α. V ά δ ϊ 1ΐ ο ν, ένθ’ άνωτ., σσ. 497 - 499. Περί τής αναμονής τοΰ τέλους τοΰ 

κόσμου ύπό τοΰ Γ. Σχολαρίου βλ. έσχάτως καί ΜέγαΦαράντου, Ή θεολογία 

Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου, Άθήναι 1969, σσ. 360- 361, ένθα όμως ούδείς λόγος περί 

τής πίστεως αύτοΰ είς τήν παράδοσιν περί τής έβδομης χιλιετίας. 

3. Εουίδ Ρείίί, X. Α. δίάετίάεδ, Μ. 1 υ § ϊ ε, Οεοτβεδ δεδοΐ&ποδ Οειι- 

ντοδ οοπιρίείεδ, τ. IV, Ρατίδ 1935, σσ. 213,37-215,10. Περί τής πίστεως γενικώς τοΰ 

Σχολαρίου είς τούς χρησμούς καί τήν αστρολογίαν, αυτόθι, τ. III, 1930, σσ. 284,31- 

285,^8, 286,27-31, 287,0 - 288,23. 

4. “ΕνΟ’ άνωτ., τ. III, σ. 288,ι-ιο. 
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Μανουήλ Β' Παλαιολόγον, καθ’ όν ή Πόλις καταληφθεϊσα θά ήλευθερούτο 
πάλιν καί κατόπιν θά ήρχετο ή συντέλεια Κ 

Αί ελληνικά! περί των εσχάτων άπόψεις δεν έβράδυναν νά διαδοθούν 
κατά τούς από τοΰ ιγ' αί. κέξ. χρόνους καί έν τή όρθοδόξα) 'Ρωσσία. ένθα 
καί ή άμα τή λήξει τοΰ έβδομου αίώνος συντέλεια άνεμένετο, άνευ συσχε¬ 

τισμού βεβαίως προς τά δεινά τοΰ Βυζαντίου, καί τριετής προ αύτής βασι¬ 

λεία του Αντίχριστου2. 

5. Τάς έσχατολογικάς πεποιθήσεις των συγχρόνων του φαίνεται ότι 
συμμερίζεται καί ό δράσας μεσοΰντος τού ιδ' αίώνος λόγιος Αλέξιος 
Μ α κ ρ ε μ β ο λ ί τ η ς λ Συγγραφεύς ήσσονος μέν φήμης άλλ’ άπεικονίζων 

1. «Προφητεία αγίου άνδρός προς τον βασιλέα Μανουήλ τον Παλαιολόγον εν¬ 

έχει 1394 περί άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί πάλιν έλευθερίας καί περί συντέ¬ 

λειας τοΰ κόσμου», κώδ. μονής Παντελεήμονος 204 (ιθ' αί.), σ. 689, Σ π. Λάμπρου, 

Κατάλογος... αγίου Όρους, τ. Β', σ. 328. Φαίνεται ότι άπηχεΐται έδώ ή έν τφ βίω Άν- 

δρέου τοΰ Σάλου άποψις : «εϊτα μετά τήν παρέλευσιν τής πόλεφς τό τηνικαΐίτα τά τής 
βασιλείας σννίσταται», ΡΟ 111, στ. 865 Β. 

2. Ο. Ρεάοίον, Τδε Κιΐδδίαη Κε1ί§ΐουδ ΜίικΡ, Νενν Υοτίί 1965, σσ. 173 - 174. 

Πβ. καί Α. V α δ Π ί β ν, ένθ’ άνωτ., σσ. 500 - 502. 

3. Περί τοΰ επιθέτου Μακρεμβολίτης διέλαβον παλαιότερον ό Κ. Κι-υπιδα- 

ε ή ε γ, ΟΒΕ2, σ. 766 (μτφρ. Γ. Σωτηριάδου, τ. Β’, σ. 733) καίό Η ε ί η τ ί ο δ ΜογϊΙζ, 

ϋίε Ζυηαιηεη δει όεπ δγζ. ΗίδΐοπΙίεΓη. υπό ΟΙίΓοπϊδίειι, II. ΤδείΙ, ΡΐΌ£Γ3ΐηιη όεδ ί<. Ηυ- 

ΓΠ&ηίδΐΐδεήεη Ογιηη&δίιιιηδ ίη Εαηάδδυί 1897/98, σσ. 38 -39. Δεν γνωρίζω άν υπάρχουν 

μαρτυρίαι περί προγόνων τής οικογένειας Μακρεμβολιτών προγενεστέρων τοΰ ια' αίώνος, 

οτε άναφέρονται ή Εύδοκία Μακρεμβολίτισσα, σύζυγος τών βασιλέων Κωνσταντίνου 

Δούκα καί 'Ρωμανοϋ Διογένους, καί ό Ιωάννης Μακρεμβολίτης πιθανώς πατήρ αύτής 

(ϋ. Ρ ο 1 ε τη ί δ, Τδε ϋουΐςαί, Εοηόοη 1968, σ. 34, σημ. 48), Τον ιβ' αί. πλήν τοΰ ποιη- 

του Εύμαθίου ή Εύσταθίου Μακρεμβολΐτου, είναι γνωστοί έξ έγγράφων έτεροι δύο Μα- 

κρεμβολΐται: ό Μιχαήλ Μακρεμβολίτης έν εγγράφω (12 Μαρτίου 1167) 

τής μονής Ξηροχωραφίου (είτα Τέρας) έν Μ. Άσίρι (Ν. \Υ ί 1 δ ο η - Τ ϋ&ιτουζέδ, 

Κεδΐεδ άυ εαΓίυΙαίΓε όε Ηίέπι - ΧέΓοοδοπφδιοη, ΚΕΒ XXVI, 1968, σ. 25, αρ. 7,52-53) 

καί ό’Ιωάννης Μακρεμβολίτης, 12 Μαίου 1157 (Ν. ΟίΚοηοηιίάβδ, 

Οοηίηδυΐϊοη ά 1’έίυόε άε Ια ρτοηοΐα αυ XIII6 δίέείε, ΚΕΒ XXII, 1964, σ. 164). Είναι άρά γε 

δυνατόν νά σχετισθοϋν οϋτοι προς τούς ομωνύμους παρά Ο. δοδΙυπιδεΓ^εΓ 

δΐ§ί3]ο§ΓαρΙιΐε όε Ι’εΓορΐΓε δγζαηΐϊη, Ραιϊδ ΜΟΟΟΟΕΧΧΧΐν, σ. 674; 

Σύντομον έκθεσιν περί τοΰ βίου καί τοΰ έργου τοΰ Αλεξίου Μακρεμβολΐτου 

παρέχει ό Ιδοτ δενόεηΐίο, ΑΙεχίοδ ΜαΙίΓεηιδοΙίίεδ αιιό δίδ ϋϊαίοβυε δείινεεη Ιδε 

Κίοδ αηό ίδε Ροογ, ΖδοτηίΙς Καόονα νίζ. Ιηδί. 6,1960, σσ. 187 - 228, ένθα έκδίδει καί τον 

έν λόγφ Διάλογον, διά τοΰ όποιου ό συγγραφεύς έπεχείρησε τήν κατάργησιν τής κοινω¬ 

νικής άποστάσεως μεταξύ πλουσίων καί πτωχών. Τό έργον τοΰ Αλεξίου Μακρεμβολΐτου 

διεσώθη κυρίως διά τοΰ Σαββαϊτικοϋ κώδικος 417, όστις κατά πάσαν πιθανότητα ήτο κτή¬ 

μα αύτοΰ. Τό ότι πιθανώς δεν έτήρει έπιφυλακτικήν στάσιν έναντι τών χρησμών φαίνεται 

έκ τών ακολούθων χωρίων τών έργων του : α') «δν (Χριστόν) χρησμοί Ελλήνων άνδρών 
ασφαλώς προανήγγειλαν, [ χρησμοί γυναικών προφητίδυον (= σιβυλλικοί), χρησμοί 
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εν τώ έργφ του τά προβλήματα καί τάς αγωνίας τής εποχής του, ό Μακρεμβο- 

λίτης έτήρησεν εαυτόν μακράν του πολίτικου φατριασμοΟ καί ήδυνήθη νά 
διακρίνη ποιον ήτο τό κοινωνικές καί έθνικως ώφέλιμον καί νά άγωνισθή 
κατά τον τρόπον του ύπέρ αύτοΰ. Κατ’ αρχήν, άν καί μάλλον έρρεπεν ιδεο¬ 

λογικές προς την μερίδα του Καντακουζηνοϋ, έτάχθη εναντίον του εμφυ¬ 

λίου πολέμου καί δεν έπαυσε τονίζων τά έκ τής αγάπης καί τής όμονοίας 
αγαθα Κ Προεχει κατ’ αυτόν ή κοινωνική έξίσωσις καί ή άποκατάστασις 
του δικαίου *. Ή κακή απονομή τής δικαιοσύνης, οί εμφύλιοι σπαραγμοί, 
ή ηθική πτωσις είναι αί αίτίαι τής θείας οργής, ή όποια κινεί εναντίον 
του κράτους τά στοιχεία τής φύσεως καί τά έθνη ». Εις τούς νομίζοντας 

δαιμόνων πρός τούτοις», φφ. 77*-78Γ, β') «έξελεύσεται άνθρωπος, φησίν ό χρησμός, 

και στραταρχών και πολέμων έθνη μεγάλα καί πολυάνθρωπα χειρώσεται», φ. 44 Γ· τούτο 
άναφέρεται πιθανώς εις τό θέμα τοΰ λυτρωτου βασιλέως, περί οϋ όμιλεΐ ή ύπό Ο. Μ & π- 

§ ο, Τ1ΐ€ Σε§οη(ί οί Εεο ΐΚβ ΝΥίδβ, ενθ’ άνωτ., σ. 61, άναχθεΤσα εις τον ιδ’ αιώνα «Ανω¬ 

νύμου παράφρασις τών τοΰ βασιλέως Λέοντος χρησμών περί του βασιλέως...» ΡΟ 107 
στ. 3141-1149. ’ ’ 

1. Διαρκοΰντος τοΰ εμφυλίου πολέμου του Ίω. Καντακουζηνοϋ (1341 - 1347) καί 
μάλιστα έν τη εποχή της άκμης αύτοΰ (1346-1347), έξέθηκε τάς ύπέρ της ειρήνης καί 
τής αγάπης συμβουλάς του υπό μορφήν κανόνος, ού ή άκροστιχίς : «Ειρήνην φιλώ τήν 
Οεον ξένψχάριν» (κώδ. Σαββαίτικος 417, φφ. 106ν - 108ν). Συνέχονται του κανόνος 28 στι- 

χηρα προσόμοια (πρός τό «Οίκος ό Εύφραθα») άναφερόμενα εις τό αύτό θέμα (φφ. 108ν - 

110ή. Τά έν ταΐς κάτω Φαις τών προηγουμένων του κανόνος δύο φύλλων του κωδικός 
(10:>', 106Γ, περιεχοντων τό έργον: «Όθεν υγεία καί νόσος») γεγραμμένα ίσως διά τής 
χειρός αύτοΰ τοΰ Μακρεμβολίτου, τά όποια ό μέν Ά θ. Παπαδοπούλας Κ ε ρ ά¬ 

με ύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Β', έν Πετρουπόλει 1894, σ. 535, περιγράφων 
τόν κώδικα παραλείπει, έπισημαίνει δέ ό. I. δ ε ν ό εη 1< ο, ένθ’ άνωτ., σ. 189, σημ 1? 

ωΧ άνευ προσδιορισμού του είδους των, είναι κατά την αντίστροφον σειράν’τών φύλ- 
/.ων 106* - 105ν : α') κάθισμα πρός τό «Τόν τάφον σου, σωτήρ», άρχ. Ε Ομόνοια τό παν 
και κρατεί καί συνέχει» (φ. 1060, β’) κοντάκιον πρός τό «Τη ύπερμάχφ στρατηγώ», άρχ 
«Τ·Π κορυφή τών αγαθών τά ύμνητήρια» (φ. 1060, γ') οίκος πρός τό ^Αγγελος πρωτο¬ 

στάτης», άρχ. «('Α)χάρις καθοράτ ειρήνης άτερ άκοσμος» (φφ. 106Γ - 105ν) Αλλαχού 
ώς έξ ονόματος τής Δικαιοσύνης τοΰ Θεοΰ κατακρίνει τούς άλληλοσπαραγμούς γράφων: 

* Υ^ε1ζ 6 °υκ εοτί τωι[ άπηγορ&νμένων ούδέν καί μισητών τώ πατρί μου ο μή μεθ’ νπεο- 
βολής κατ άλλήλων έργάζεσθε καί άλλήλονς διά ταντα μισείτε καί έπαράσθε καί ανα¬ 

θεματίζετε καί την γην δακρύων καί αρπαγμάτων καί αιμάτων πληροντε...», Λόγος 
ιστορικός περιέχων τήν τών Γεννουϊτών άσθένειαν.5ΑΘ. Παπαδοπούλου 
Κέραμέ ως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας, τ. Α', 1891, σ. 154,29-33. 

2. Διάλογος πλουσίων καί πενήτων, ένθ’ άνωτ., σσ. 207,ι-ι -210 ίο. 

3' «· * ·κα1 νϋν Άγονται πόλεμοι καί λοιμοί καί σεισμοί καί εις αϊσθησιν τών άμαρ- 

τίων θί πθλλθί ϊθΧονταιοΰδέ τοϊς έπικειμένοις κακοϊς (κακώς οοά.) σωφρονίζονται», 
φ. 46Γ.«Ότε ουν δεϊται κολαστων ό θεός, χρήται νυν μέν άγελάρχαις ακριδών δαίμοσι 
ννν^όε ώνέργα λιμοί καί νϋν μέν έθνει βαρβάρω, νυν δέ άρχοντι πονηρφ, καθάπαξ είπεϊν 
ταις επιτηδειοις εις το ποιήσαι κακά δημόσια φύσεσι», φ. 27ν. Εις τήν κακήν απονομήν 
τής δικαιοσύνης («τό περί τάς δίκας νόσημα») κατά τόν Γρηγορόν εΐχεν αποδώσει τό 1329 

10-8-1970 
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ότι οί Τούρκοι έπεξετείνοντο εις βάρος των Βυζαντινών διά τήν ευσέβειαν 
των καί τήν ορθότητα τάχα τής πίστεώς των — ήτο καί αυτή έκ τών πρεσβευ- 

ομένων τότε απόψεων — αντέταξε τό έργον του τό έπιγραφόμενον : «Άπό- 

δειξις ότι διά τάς αμαρτίας ημών εις προνομήν καί αιχμαλωσίαν τοϊς έθνε- 

σιν έξεδόθημεν..Ή ύπό τών εχθρών ένεργουμένη σωματική αιχμα¬ 

λωσία είναι φυσικόν έπακόλουθον τής προηγηθείσης αιχμαλωσίας τών 
ψυχών ύπό τών νοερών εχθρών -\ Ύπ’ αύτό τό πνεύμα εις πολλά σημεία 
του έργου του άποδύρεται τήν θλιβεράν κατάστασιν τοΰ κράτους, τήν οποίαν 
αποδίδει εις τήν ηθικήν καί πνευματικήν (διά τών άντιπαλαμιτών, παλαμι- 

κός αύτός) πτώσιν. 

Ή έλλειψις όμως πίστεως και ιδία καλών έργων είναι σημεΐον ότι έγγί- 

ζει τό τέλος τοΰ κόσμου, διότι ούτως αί σχετικαί προρρήσεις ευρίσκουν 
τήν πραγματοποίησίν των *. Τάς έσχατολογικάς του απόψεις διετύπωσε σα- 

φέστερον έν τώ κατωτέρω έκδιδομένω λόγω αύτοΰ : «Εις τήν άγίαν Σο¬ 

φίαν πεσουσαν ύπό πολλών κατά συνέχειαν γενομένων σεισμών», ό όποιος 
πιθανώς ανήκει εις τά έργα τής τελευταίας συγγραφικής του παραγωγής. 

Έχων έκεΐ πλέον ασφαλές δεδομένον ότι ό κόσμος βαδίζει σταθερώς εις 
τό τέρμα τής ζωής του δικαιολογεί δεοντολογικώς τά συμβαίνοντα φοβερά 
φυσικά καί πολιτικά γεγονότα ώς άποτελέσματα τής ταραχής τοΰ ψυχορρα- 

γοΰντος σύμπαντος (στ. 3 - 10). Συγκρίνων τό αμφίβολον παρόν πρός τό 
ένδοξον παρελθόν καί μή βλέπων έλπίδας διορθώσεως ή άποκαταστάσεως 
τοΰ παλαιού γοήτρου, παρά τάς μέχρι τοΰδε προσπάθειας του ύπέρ τής 
κατανοήσεως τοΰ κοινού συμφέροντος, βλέπει κρατούσαν αόρατόν τινα 
καί άφυκτον δύναμιν οδηγούσαν πρός τό προκαθωρισμένον τέλος. Τά ση¬ 

μεία τών καιρών προειδοποιούν μέν περί τής συντέλειας, αλλά καί αυτών 

καί ό Ανδρόνικος Γ' τήν ήτταν τοΰ βυζαντινού στρατοϋ ύπό τών Τούρκων παρά τή Φίλο- 

κρήνη, Γρηγορας, IX, 9:1, 436,18 -437,2. 

1. Ανέκδοτον φφ. 22ν-51ν. Έπί τής αριστερός φας τοΰ φ. 22ν έγράφη πιθανώς 
δια τής χειρός τοΰ Μακρεμβο?άτου : «Πρός τινα άντιρρητι(κός) τόν τάς ά(γίας εί)κόνας 
αιχμαλώτους ίδόντα καί ύπό τον λογισμού ένοχληθήναι (δΐο), ώς έλεγεν ορθόν είναι τό 
δόγμα, ο οι τής 'Άγαρ πρεσβεύονσιν». 

2. «.. .μή θαυμάζω μεν \ πώς εις αιχμαλωσίαν πανσυδί παρεδόθημεν καί ύπό τών 
βαρβάρων άεί κατ αστρατηγονμεθα, μηδέ λέγω μεν πώς ολίγοι τών εναντίων πΡ.είους κατά 
πολύ τών ήμετέρων έκράτησαν τών γάρ ψυχών ημών ύπό τών νοητών δυσμενών ήχμα- 

λωτισμένων εικότως καί τά σώματα τοϊς αισθητόϊς έξεόόθησαν», φ. 32Γ'ν. 
3. «.. .οί δέ πίστιν άληθή έχουσι, πολιτείαν δέ καλήν ούκ εχονσι’ θεόν άμολο- 

γοϋσιν είδέναι, τοϊς δέ εργοις άρνοννταΐ' περί θεοΰ μεγάλα σαλπίζονσι καί περί εύποιίαν 
νυστάζονσι. \ καί ό δεσπότης τήν τοΰ κόσμον συντέλειαν έν τή έκλείψει τών οσίων καί 
αγαθών γενήσεσθαι αίνιττόμενος έλεγεν :■ 'άρα έλθών ά υιός τον άνθρώπον ενρήαει τήν πί- 

στιν έπί τής γης καί πάλιν ό προφήτης : 'σώσόν με, κύριε, δτι έκλέλοιπεν δσιος’ καί τά 
έξης, α έν τώ καθ' ημάς χρόνια μά?>λον τε?.ο υμένα φαίνεται», φ. 45Γ'ν. 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' Ια 
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ή προέλευσις οφείλεται εις τό έγγίζον ώρισμένον τέλος του χρόνου (περιό¬ 

δου της ζωής του κόσμου), τό όποιον κατά τα τότε παραδεδεγμένα δεν πρέ¬ 

πει νά είναι άλλο ή τό επικείμενον έπτακισχιλιοστόν έτος. Ή βεβαιότης 
μεθ’ ής όμιλεΐ περί τής «τελευτής» του χρόνου (στ. 4 - 5) σημαίνει ότι καί ό 
Μακρεμβολίτης έγνώριζε τάς έσχατολογικάς ιδέας περί τοϋ έβδομου αίώ- 

νος. Αυτό τό όποιον δεν προσεδόκα ή ϊσως δεν περιέγραψεν ώς αναμενό¬ 

μενον, διότι έπραγματοποιεϊτο κατά τάς ή μέρας του, είναι ή βασιλεία του 
"Αντίχριστου επί τής γής ολίγον προ τής συντέλειας. 'Η πίστις όμως αύτή 
δεν είχεν υποχωρήσει τον ιδ' αί.* ό κώδιξ π.χ. Ραπδίηιΐδ $γ. 2661 γραφείς υπό 
τοΟ ίερέως Δημητρίου Φιλομάτη τό έτος ,ς-ωογ' (= 1364), περιέχει έν φφ. 

208Γ - 209Γ «Πρόρρησιν του άγιωτάτου Άνδριτζοπούλου προς τον Ζωριά- 

νον κυρ Μιχαήλ» περί των έσχατων τοϋ κράτους των 'Ρωμαίων καί τοϋ 
κόσμου ι, έν ή προλέγεται ότι «καταλνομένον τούτον (== τοϋ σκήπτρου 
των 'Ραιμαίων) καί ή τον Αντίχριστου παρουσία γενήσεται» -λ Μετά τής 
προρρήσεως τοϋ "Ανδριτζοπούλου συμφωνεί ό Μακρεμβολίτης ώς προς 
τό ότι ή πτώσις των τής Εκκλησίας πραγμάτων καί ή βαθμιαία παρακμή 
τοϋ κράτους οφείλονται εις τήν έλευσιν τής συντέλειας του αίώνος λ Έσώθη 
καί χρησμός περί τοϋ "Αντίχριστου από του ιε' αί. ίσως καί ένωρίτερον 
έπιγραφόμενος : «Στίχοι τοϋ κόσμου περί τοϋ Αντίχριστου τής επιδημίας» 

καί προλέγων συμφοράς των εϋσεβών έξ αύτοΰ 1 2 3 4. 

Έκτος των σημείων των καιρών, τά όποια συμβαίνουν επικειμένου 
τοϋ τέλους, ό Μακρεμβολίτης τήν γνώμην ότι ή συντέλεια εύρίσκεται 
έγγύς στηρίζει καί έπί τής προφητείας τοϋ Δανιήλ. Τών βασιλειών τοϋ 
ένυπνίου τοϋ Ναβουχοδονόσορος 5, τών αντιστοιχουσών κατά τάς βυζαντι¬ 

νός έρμηνείας εις τάς ήγεμονίας Ασσυριών, Μήδίον καί Περσών, Έλλή- 

1. Έξεδόθη υπό Σ π. Λάμπρου, ΝΕ Γ', 1906, σσ. 474-476. 

2. Αυτόθι, σ. 475. Καί τούς Τούρκους (= έθνη) λέγει προδρόμους τοϋ Αντίχριστου : 

«Ώς γάρ, Χρίστου ερχομένου, αγαθοί ύπηρέται καί προφήται ήλθον, ώς ό Πρόδρομος 

και οΐ λοιποί, οντω και τον 3Αντίχριστου άναγκαίον απηνείς και λυμεώνας αύτοΰ ποοπο- 

ρεύεσθαι καί τών άνθρο)πίνων κυριενσαι ψυχών», αυτόθι, σ. 476. 

3. Μακρεμβολίτης : στ. 30 - 44. Άνδριτζόπουλος : «παραχωρήσει θεοϋ, διότι ή 

καθολική συντέλεια πλησιάζει, παρέρχεται πρώτον μέν ή εκκλησία τών ευσεβών, κατά 

τον σταυρόν αριθμόν, παρέρχεται δέ καί ή βασιλεία. Παρέρχονται δέ κατά μικρόν», 

ένθ'άνωτ., σσ. 475 - 476. Ό Άνδριτζόπουλος δεν όμιλεΐ περί εβδόμου αίώνος, αλλά 
θέλει τό κράτος ισχυρόν συμφώνως προς τον τοϋ σταυρού αριθμόν (= άθροισμα 
τών διά τών γραμμάτων : σ, τ, α, υ, ρ, ο, ς δηλουμένων αριθμών) μέχρι τοϋ 1271 καί 
εΐτα τήν βαθμιαίαν πτώσιν. “Ισως τό έτος αυτό οδηγεί εις τόν χρόνον συγγραφής 
τής προρρήσεως. 

4. Έξεδόθη υπό Ε. Τ γ & ρ ρ, νιι1§3ι·οπι1ωΙ ειι$ ΝΥίεηετ ΗΕηάδεΗπΓίεη, ένθ’ άνωτ., 
σσ. 105- 106. 

5. Δανιήλ β', 31-45. 
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νων, 'Ρωμαίων ι, ή τελευταία (τών Βυζαντινών) έχει πλέον δείξει πολλά 
σημεία συντριβής άνάλογα προς τό εύθραυστον τοϋ οστράκου, έξ ού σύγ- 

κειται κατά τό ένύπνιον, καί ώς έκ τούτου τό έπερχόμενον τέλος της θά 
προέλθη έκ τής έμφανίσεως τής βασιλείας τοϋ Θεοϋ, κατά τήν έξήγησιν 
τής προφητείας (στ. 77 - 78) 2. Τό έτερον τών ειλημμένων έκ τής προφη¬ 

τείας του Δανιήλ στοιχείων είναι ή όρασις τών τεσσάρων θηρίων, άντι- 

στοιχούντων καί αύτών προς τάς τέσσαρας ανωτέρω βασιλείας. Μετά τήν 
έμφάνισιν τοϋ τετάρτου θηρίου ό Δανιήλ είδε τήν κρίσιν τής άνθρωπότη- 

τος, τήν οποίαν άνέμενε και ό Μακρεμβολίτης μετά τήν παρέλευσιν τής 
αντιστοίχου βασιλείας τών 'Ρωμαίων (στ. 78 - 83) 3. 

Τά συμβαίνοντα δεινά ένεκα τής καθολικής των μορφής έπληξαν καί 
τά «έθνη», τά όποια δεν άνέμενον τήν έλευσιν τής άνεσπέρου ήμέρας τής 
μελλούσης ζωής- αλλά κατά τών χριστιανών Βυζαντινών ένέσκηψαν δριμύ- 

τερα, ώστε νά παρέχηται ή εύκαιρία νά συνέλθουν καί νά μετανοήσουν έξ 
αυτών όσοι δέν ένόσουν άνίατα. Προβαίνει έν συνεχεία εις τήν όπαρίθμη- 

σιν φοβερών φυσικών φαινομένων καί πολιτικών γεγονότων (στ. 15 - 44), 

τά όποια έλαβον χώραν έπί τής βασιλείας του "Ανδρονίκου Γ' (1328 - 1341) 

καί του Ίωάννου Ε' καί τοϋ Καντακουζηνοΰ (1341 μέχρι τοϋ ] 353)4, καί 

1. Πβ. Ζωναραν III, 2-3:1, 178,29-182,28 (ΟΐπάοιΤ). Τήν αντιστοιχίαν τών βασι¬ 

λειών προς τό ένύπνιον τοϋ Ναβουχοδονόσορος έσημείωσεν ίδιοχείρως (;) καί ό Μα¬ 

κρεμβολίτης έπί τής δεξιάς ωας τοϋ φ. 113Γ τοϋ Σαββαϊτικοϋ κώδικος ώς έξης : «Χρυσός, 

άργυρος, χαλκός, σίδηρος : Μιδών (δίε), Περσών, ' Ελλήνων 'Ρωμαίων». 

Άπό τής έσχατολογικής αυτής πλευράς αί τέσσαρες βασιλεΐαι άπετέλεσαν θέμα καί 
τής βυζαντινής εικονογραφίας έξεικονισθείσαι υπό μορφήν τεσσάρων βασιλέων έν ταϊς 
παραστάσεσι τής Όράσεως τοϋ προφήτου Δανιήλ (Φ. Κόντογλου, Έκφρασις τής 
ορθοδόξου εικονογραφίας, Άθήναι 1960, σσ. 295 - 296) καί τής Δευτέρας Παρουσίας 
(Ν. Β. Τωμαδάκη, “Αγιοι Ανάργυροι, παλαιός καθεδρικός ναός Χανιών, έν Άθή- 

ναις 1969, σσ. 13 -14). 
2. Τά αύτά λέγει καί ό Ζωναράς : «ή μέλλουσα επιφάνεια ... τον κυρίου ημών 3 Ιησού 

Χρίστον, ήτις, τής σιδηράς βασιλείας γενομένης άσθενεστέρας διά τήν τοϋ οστράκου επιμι¬ 

ξίαν, άναφανήσεται», III, 3 :1, 183,2-5 (ΟίηάοιΤ). 

3. Δανιήλ ζ'. Βλ. καί τήν έρμηνείαν τοϋ Ζωναρά περί τοϋ τετάρτου θηρίου, έν ή 
παρεμβάλλει καί απόψεις περί τής μελλούσης βασιλείας τοϋ Αντίχριστου, III, 7:1, 

194,5 - 197,17 (ϋίηάοιΤ)· Καί πάλιν έπί τής δεξιάς ωας τοϋ φ. 113Γ έσημείωσεν ό Μακρεμ¬ 

βολίτης ίδιοχείρως (;) τά τέσσαρα θηρία : «άρκτος, λέαινα, πάρδαλις, ανώνυμον τδ δ’», 

έναλλάξας τήν έν τώ κειμένω τής προφητείας σειράν αύτών άντί: λέαινα, άρκτος... 

Όμοίως έν τή κάτω ωα τοϋ αύτοΰ φύλλου έσημείιοσεν : «γ έως καιρού συντέλειας συν¬ 

τέλεια εσται έπί τήν έρήμωσιν», όπερ ενθυμίζει χωρίον τοϋ Δανιήλ, θ', 27. 

4. Παρομοίαν σύγχρονον έκθεσιν τών αύτών σχεδόν θεομηνιών, έπισυμβασών 
διά τάς αμαρτίας τών ανθρώπων, εύρίσκει τις έν γράμματι τοϋ πατριάρχου Καλλίστου Α' 

τοϋ έτους 1350 (;) : «.. .ένεργουμένων καί ετι τών τοιοντων θεομισών άσεβημάτων καί 

μιασμάτων, δια ταϋτα γάρ έπήλθον άπό τής θεηλάτου καί δίκαια; οργής έξ άγανακτήσεως 
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καταλήγει εις την κατά τό έτος 3346 ένεκα των σεισμών καταστροφήν του 
ναού τής αγίας Σοφίας (στ. 44 - 48), πράγμα τό όποιον θεωρεί ώς τό κυριώ- 

τερον σημείον τής του Θεού έγκαταλείψειος καί τής συντέλειας του κόσμου 
(στ. 49 - 50). Ήδη από τής εποχής τής συντάξεως του βίου του Άνδρέου 
του Σάλου υπό του Νικηφόρου πρεσβυτέρου (Γ αί.) καταστροφή των ναών 
τής Κωνσταντινουπόλεως και κατ’ αυτήν την λήξιν του παρόντος κόσμου 
έθεωρεϊτό τι άδιανόητον ι, ήτο δ’ επόμενον ν’ άποδοθή χαρακτήρ θεοσημίας 
εις τοιαΟτα γεγονότα. Αί έκ του σεισμού π.χ. ζημίαι εν Νίκαια των ναών 
τής αγίας Σοφίας καί των αγίων Πατέρων μετά τής πτιοσεως τών τειχών 
καί οικημάτων τον Σεπτέμβριον του 1063 έθεωρήθησαν άφ’ ενός μεν «εΐσ- 

πραξις άμαρτημάτοιν» αλλά καί θεοσημίαι περί τής έπελεύσεως τών Ούζων 
υπό του ιστορικού Σκυλίτση 2. Ό ναός τής άγιας Σοφίας είδικώς, ό όποιος 
κατά μεν τον Προκόπιον έδιδε τήν έντύπωσιν θείου έργου 3, συμφώνως δέ 
προς τήν παράδοσιν ήτο αποτέλεσμα τής συνεργασίας ανθρώπων καί αγγέ¬ 

λων4, δεν έπρεπε νά γνωρίση καταστροφήν. Κατά τον Μακρεμβολίτην ή 
οίκοδόμησίς του ήτο σημεΐον τής επαφής ουρανού καί γής (στ. 50-51), 

ή δέ κατάλυσίς του σημείον τής καταργήσεως τής σχέσεως αύτής, διότι ό 
Θεός δεν φείδεται ούδέ τών ναών, όταν οί άνθρωποι είναι πονηροί καί 
δεν τιμούν τούς έμψυχους ναούς, δηλαδή τούς συνανθρώπους αυτών, έν 
οίς κατοικεί. Διά τον αυτόν λόγον παρέδωκε ποτέ καί τά άγια τών Ιουδαίων 
εις τούς πολεμίους καί δεν έκώλυσε καί αυτήν τήν καταστροφήν του Ναού 
(στ. 51 - 68) λ 

οΐ τε λιμοί και λοιμοί εκείνοι καί οί τής γης άνατιναγμοί καί σεισμοί, έκ θεμελίων ταύτψ 

σαλεύοντες, καί αί τής θαλάσσης φοβεραί εκδρομαί καί έπικλύσεις, βρνχωμένης ώσπερ 

έν θυμώ καί παρερχομένης τά έαντής όρια, καί οί κατακλυσμοί καί οί ενσκήψαντες εμπρη¬ 

σμοί καί οί τοσοΰτοι εμφύλιοι πόλεμοι και ή απροσδόκητος ρομφαία τοϋ θανατικόν καί ό 

φόνος τών ομοφύλων χριστιανών αδελφών καί γνησίων συγγενών νπ άλλήλων, φεϋ, καθ' 

έκάστην φονενομένων, άγνοησάντων τους δρονς τής φύσεως ώτό τής τον διαβόλου φρενο- 

βλαβίας, | καί ή παρά τών βαρβάρων καί ασεβών εχθρών καί άθεων έπελ.θοϋσα χαλεπή καί 

μεγάλα) αιχμαλωσία καί ά άφανισμός καί ή φθορά καί ή διασπορά, ήν νπέστη καί ύφίσταται 

αθλάως τό τών χριστιανών γένος, περί ών ούτε άκούειν δυνατόν ον τε λ,έγειν άδακον τί», 

Μ. - Μ., Αεία, τ. I, σσ. 303 - 304, άρ. ΟΧΧΧίν. 

1. ΡΟ 111, στ. 853 Α. Περί τής άγιας Σοφίας : «.. .τινές φασι μή σνμποτίζεσθαι 

τή πόλει (βυθιζομένη) τψ μεγάλην τον θεοϋ άγίαν Σοφίαν, άλλα άοράτφ δυνάμει κρεμα- 

σθήναι αύτήν επί τοϋ άέρος», αύτόθι, στ. 868 Β. 

2. Ε. Τσολάκη, Ή συνέχεια τής Χρονογραφίας τοϋ Τωάννου Σκυλίτση, Θεσ¬ 
σαλονίκη 1968, σσ. 116,22-117,5. 

3. Προκοπίου Περί τών χτισμάτων, I, I, 61 : IV, 14,20-15,ι (Η&υι-γ - \νίι·ΐΗ). 

4. Βλ. Διήγησιν περί τής άγιας Σοφίας παρά ΤΗ. ΡΓε@εΓ, δεπρίοΓεδ οπ§ίηαηι 
οοη8ΐ3ηΙΐηοροϋ{&η&Γαπι, I, Γΐρδίβε ΜΘΜΙ, σσ. 86,8 » 88,ίο, 88,17 - 90,90,17-91,12. 

5. Κατά τον άντιπαλαμίτην Νικηφόρον Γρηγοράν γράφοντα μετά τήν έν τή 
συνόδο) του 1351 καταδίκην του, ή ζημία τής άγιας Σοφίας ώφείλετο εις τήν έπισημο- 
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4. Ή περί ής όμιλεί ό Μακρεμβολίτης ζημία τού ναού τής άγιας Σο¬ 

φίας συνετελέσθη τήν νύκτα τής 19ης Μαΐου του έτους 1346, δτε κατεκρη- 

μνίσθη ή ανατολική άψίς συμπαρασύρασα μέρος τοϋ συνημμένου αυτή 
ανατολικού τεταρτοσφαιρίου καί τά τρία όγδοα περίπου τού έρειδομένου 
κατ’ άνατολάς επ’ αύτής τρούλλου, ένεκα προηγηθέντων συνεχών σεισμών, 

οί όποιοι είχον προκαλέσει ήδη άπό τής 20ής Όκτωβρίου 1343 πτώσιν 
κεράμων καί ψηφίδων έκ τής οροφής τοϋ ναού. Έκ τής πτώσεως συνετρί- 

βησαν ό άμβων καί τό τέμπλον. Τό δημιουργηθέν δέος, ώς περιγράφει ό 
Γρηγορας, ήτο πραγματικώς μέγα, άπόδειξις δέ τούτου είναι καί τό ότι 
μνείαν τοϋ γεγονότος διέσωσαν έκτος τοϋ Μακρεμβολίτου πολλαί σύγ¬ 

χρονοι πηγαί. Ή βασιλίς "Αννα ή Σαβαυδική έπελήφθη ευθύς τοϋ έργου 
τής άνοικοδομήσεως τοϋ ρήγματος. Αί έργασίαι διήρκεσαν μέχρι τής 6ης 
Όκτωβρίου τοϋ αύτοϋ έτους, άποκατεστάθη δέ τό τεταρτοσφαίριον του 

ίεροϋ βήματος μετά τής άψΐδος, ούχί όμως καί ό τροϋλλος λ "Ενεκα τής 
ώς έκ τούτου άκαταλληλότητός του ό άλλοτε περίδοξος ναός έγκατελείφθη 

ποίησιν τής διδασκαλίας τοϋ Παλαμα καί προφανώς εις τό ότι ή πρώτη υπέρ αύτοϋ 
σύνοδος, τοϋ 1341, συνεκλήθη έν τώ ναφ τούτφ, XXII, 3 : III, 6,16-19. 

1. Καντακουζηνός IV, 4: III, 29,ΐ8 - 30,1». Γρηγορας XIV, 2:11, 696,8-ιι* XV, 2: 

II, 749,ιο - 751,20. Τό βραχύ χρονικόν τοϋ 1352 έσφαλμένως τοποθετεί τήν πτώσιν εις τήν 
ιγ' Μαΐου, ΡείεΓδεΗΓείηβΓ, Γ& εΗΓοηίςμιε άτονε άε 1352 (ΐεχίε, ΐΓ3άϋθίίοη εί 
οοηιτηεηΐαΐτε), άρ. 45, ΟΘΡ XXXI, 1965, σ. 338 καί σσ. 360 - 362, ένθα συγκεντροΐ καί έξ 
άλλων πηγών πληροφορίας. Όρθήν χρονολογίαν παρέχουν αί κάτωθι πηγαί: Μακάριος 
Φιλαδέλφειας ό Χρυσοκέφαλος έν αύτογράφφ χρονικφ σημειώματι (κώδ. Ματε. §γ. 83, Γ. 

229*), Μ. Ί. Μανοΰσακα, Μακαρίου Φιλαδέλφειας τοΰ Χρυσοκεφάλου άνέκδοτα 
χρονικά σημειώματα (1344-1346) εις δύο αύτογράφους Μαρκιανούς κώδικας, Θησαυρί- 

σματα 4, 1967, σ. 12. Τά ύπ’ άρ. 47,ιβ-ιο καί 52,12-18 χρονικά τής Συλλογής Σπ. Λάμ- 

π ρ ο υ, Βραχέα χρονικά- έκδίδονται έπιμελείςι Κ. Άμάντου (= Μνημεία τής Ελληνικής 
Ιστορίας Α', τεύχος 1), Άθήναι 1932, σσ. 80, 88 - 89- πβ. περί αύτών καί Ρ. δεΗτεΙηετ, 

δίικίΐεη ζυ Βραχέα Χρονικά (= Μίδεείΐαηεα Βνζ3Πΐϊηα Μοη3εεηδΪ3, 6), ΜυηεΗεη 1967, σσ. 

18 -22. Τό έν τφ κώδ. ναί. §γ. 773, ί. Ιν χρονικόν σημείωμα (Θοάίεεδ ν3ίίε3ηϊ 0τ3εεί, ί. 
III, τεε. Κ.. Βεντεεδδε, Βατικανόν ΜΟΜΓ, σ. 289). Καί ό Γρηγόριος’Ακίνδυνος μνημο¬ 

νεύει τοΰ γεγονότος έν επιστολή (εοά. Μοηίΐο. §τ. 223, ίΐ. 4ν - 5ν), έκδ. ΤΗ. υ δ ρ ε η δ & ί ], 
δίηοώ1<: ν ηεάεήυ ρΓ&νο5ΐ3νή&, Όδησσός 1893, σσ. 75-77, θρηνεί δέ ή έν Έπιμέτρφ 
τοϋ παρόντος έκδιδομένη ανώνυμος μονφδία. — Περί τών άναφερουσών τούς κατ’ έκεΐ- 

νο σεισμούς πηγών βλ. κυρίιος I. δ ε ν .0 ε η Η ο, ΝοΙεδ οπ δίερΗεπ, ίΗε Νον§οτο<3ίαη 
Ρί1§πηι ίο Ο)η$ί3η1ΐηορ1ε ιη ίΗε XIV ΘεηίυτΥ, δΜοδΐίοτδεΗιιη§εη. XII, 1953, σ. 169, 

καί Ρεΐετ δεΗτείπετ, Τα εΗτοηίηιιε..., ένθ’ άνωτ., σσ. 347-352. Γενικώς δέ 
περί τοϋ ρήγματος, οίκ. πτρχ. ΚωνσταντίουΑ', Βιογραφία καί Συγγραφαί αί έλάσ- 

σονες..., έν Κωνσταντινουπόλει 1866, σσ. 403 - 404, Ε. Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ, 'Εκφράσις 
τής άγιας Σοφίας, τ. Α', Άθήναι 1907, σσ. 26-28, Ο γ γ ϊ 1 Μ & η β ο, Μβίετΐεΐδ ίοτ ίΗε 
δίυάγ οί ίΗε Μοδ3ΐεδ οί δί. δορΗία 3ί ΙδίαηΗαΙ. ΤΗε ΟαπιΗ3Γίοη θ3ΐίδ ΚεδεατεΗ ΠΗτατγ 
αηά ΟοΙΙεείιοη, \ν3δΗΐη§(οη., Οΐδίπεί οί Οο1υηιΗΐ3, 1962, σσ. 66-67, Η. Ιεηίζεη, 

Ηα§Ϊ3 δορΗΐβ, Κόΐα 1967, σ. 45. 
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πλέον κατά τάς βασιλικός τελετάς καί όντ’ αύτοϋ έχρησιμο ποιείτο ό εγγύς 
του παλατιού των Βλάχερνών ναός της Θεοτόκου ι. Κατά τά έφ’ εξής δυσ- 

χερή οίκονομικώς έτη τής βασιλείας του Ίω. Καντακουζηνου ή άποπερά- 

τωσις τής άποκαταστάσεως τοΰ ναού ήτο κοινός πόθος και συνεκίνει τάς 
ψυχάς των ευσεβών, ώστε νά προβαίνουν καί εις χρηματικός εισφοράς έπί 
τούτω -, ύπερέβη δε καί τά όρια του κράτους και έφθασε μέχρις αύτοϋ του 
μεγάλου δουκός τής Μόσχας δϊηιεοιι, όστις περί τό 1350 έστειλεν οίκειο- 

θελώς εις Κωνσταντινούπολή ικανόν χρηματικόν ποσόν. Ό Καντακουζη- 

νός όμως διέθεσεν αυτό εις τον Όρχάν προς άπόκτησιν μισθοφορικής 
δυνάμεως Τούρκων3 4, μόλις δέ λήγοντος τοΰ έτους 1353 κατόπιν συγκεν- 

τρώσεως δι εράνου έν Κωνσταντινουπόλει τών άπαιτουμένων χρημάτων 
ήρξατο τών εργασιών τής επισκευής του τρούλλου, αί όποιαι διήρκεσαν 
έπί τρίμηνον. Την εσωτερικήν διακόσμησιν του ναού έφερεν εις πέρας έν 
συνεχεία ό διαδεχθείς αύτόν Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος ι. 

Ο λόγος του Αλεξίου Μακρεμβολίτου «Εις την αγίαν Σοφίαν πεσοϋ- 

σαν υπό πολλών κατά συνέχειαν γενομένων σεισμών» έγράφη κατ1 2 ιδίαν 
μαρτυρίαν διαρκούσης ή μάλλον μελετωμένης μιας τών δύο ανωτέρω απο¬ 

καταστάσεων αυτής (στ. 65 - 66). Φαίνεται όμως βέβαιον ότι συνετέθη κατά 
τήν δευτέραν, έπί Καντακουζηνου, του 1353, διότι : 

α') Μνημονεύεται ό εμφύλιος πόλεμος (ούγχνσις) τών ετών 1341 - 1347 

ώς λαβών χώραν προ πολλου χρόνου (στ. 37 - 38). Τούτο προφανώς τονί¬ 

ζει, ϊνα θεωρηθή μεμακρυσμένη πλέον ή σκοτεινή περίοδος τής πολιτικής 
σταδιοδρομίας του βασιλεύοντος τότε Καντακουζηνοϋ. 

β') Έν άντιθέσει προς ό τι συνέβη νυν κατά τό παρελθόν, «δτε τά 

'Ρωμαίων ηϋξανε πράγματα» (στ. 71-72), ό ναός «πολλάκις πεσών άνωρ- 

θώθη» (στ. 72). Τήν έποχήν τοΰ Μακρεμβολίτου έπεσε πάλιν ό ναός, άλλα 
δεν άνωρθώθη εγκαίρους πλήρως. Τό βήγμα τοΰ τρούλλου ήτο Ικανόν, ώστε 
νά δίδι.ι εις αύτόν όψιν έρειπίου καί νά τον καθιστά ύπόθεσιν δακρύων κατά 

τάς συγχρόνους μαρτυρίας °. Επομένως δεν δύναται νά έγράφη ό λόγος 

1. Καντακουζηνός IV, 4: III, 30,2-3. 

2. Πβ. τήν παρά Μ. - Μ., Αοία. .., τ. I, σσ. 275 - 276, άρ. ΟΧΧν, διαθήκην μονάχου 

τίνος Κομπά, δι5 ής κατέλιπεν ούτος 300 ύπέρπυρα «έπί άνακτίσει τοΰ παμμεγίστον Οειο- 

τάτυν ναόν τής τοΰ θεόν λόγον Σοφίας». 

3. Τήν πράξιν τοΰ Καντακουζηνοϋ καταδικάζει ώς ιεροσυλίαν ό άναφέρων τό 

γεγονός Γρηγορας, XXVIII, 34- 36 : III, 199,ιο - 200,ο* XXXVI, 31 : III, 516,12 - 517,ιι. Πβ. 

καί Ο. Ο δ ί γ ο § ο γ 5 Ιί υ, ΟοδοΙιίοΙιίΘ άεδ 6γζΕηίΐηίδο1ιεη ΒίααΙβδ3, Μΐχηοΐιεπ 1963, σ. 434. 

4. Καντακουζηνός IV, 4: III, 30,5-ΐϋ. Γρήγορος, XXVIII, 39:111, 201,22 - 202,3· 

XXIX, 45 :III, 254,7-20. ΟυγΠ Μαηβο, ενθ’ άνωτ., σ. 68. 

5. «Τότε δέ (1347) .. .το μέγα τής οικουμένης θαϋμα ό περιβόητος ούτοσι ναός 

πτώμα δακρύων φιλοκάλοις άξιον ήν ψυχαϊς», Καντακουζηνός IV, 4:111, 30,15-17. «Καί 
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συντελουμένης τής πρώτης άνορθώσεως ύπό τής βασιλίσσης Αννης, διότι 
δεν ήτο δυνατόν νά προεξοφληθή ότι δεν θά ώλοκληρουτο τό έργον τής 

έπισκευής. 

γ') Ή έν στ. 20-22 μνεία φοβερών λοιμών πιθανώτατα άγει εις τον 
γνωστόν μέγαν λοιμόν (πανώλους) τών έτών 1347- 1348 1 (επομένως εις τά 
μετά τό 1346 γεγονότα). Εις τήν επιδημίαν αύτήν άναφέρεται προφα¬ 

νώς τό έργον τοΰ Μακρεμβολίτου τό έπιγραφόμενον : «'Όθεν ύγεία καί 

νόσος» ~λ 
Ό σύγχρονος ιστορικός Γρηγορας γράφει ότι ό Καντακουζηνός διενήρ- 

γησε τον έρανον προς άποκατάστασιν του τρούλλου εύθύς μετά τήν εκ¬ 

λογήν τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Φιλοθέου, τον Νοέμβριον του 1353, 

αίσχυνθείς τάς μέμψεις τοΰ προ ολίγων ή μερών καθαιρεθέντος πατριάρχου 
Καλλίστου Α', ότι ήδιαφόρησε περί τήν άνόρθωσιν τοΰ ναοΰ, άπεπερά- 

τωσε δέ τό έργον εντός τριών μηνών, ήτοι μέχρι τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 
1354 3. Εις τοΰτο συμφωνεί καί τό μετ’ όλίγον έν τή αυτή διηγήσει λεγό¬ 

μενον : «και ό χειμών έν τοντοις ονπω μεν τελέωζ έληγε ό’ ονν» ι. Μετά 
μεγάλης πιθανότητος δύναται νά ύποστηριχθή ότι ό λόγος τοΰ Μακρεμβο- 

λίτου έγράφη κατά τήν διενέργειαν τοΰ έράνου, ότε άνεκινήθη τό θέμα τής 
άνακτίσεως τοΰ τρούλλου, καί ούχί διαρκούσης τής έπισκευής, ότε ή άνόρ- 

θωσις τοΰ ναοΰ ήτο μάλλον πραγματικότης. Καθ’ ήν στιγμήν έγραφεν, ό 
ναός δεν είχεν άνορθωθή, άλλά κατεβάλλετο προσπάθεια έπισκευής («τον 

υΐκον άνιστάν πεπτωκότα», στ. 66), έπελάβετο δέ τής εύκαιρίας άφ ενός 
νά ύπομνήση ότι πλήν τοΰ χειροποιήτου ναού πρέπει νά λαμβάνηται μέρι¬ 

μνα καί ύπέρ τών έμψύχων ναών καί εικόνων, δηλαδή τών συνανθρώπων 
ομοεθνών, οί όποιοι καταδιώκονται καί συντρίβονται (στ. 61 - 62), άφ’ ετέ¬ 

ρου δέ ότι ή συντέλεια τοΰ αίώνος πλησιάζει καί επομένως υπάρχει ανάγκη 
μετάνοιας. Έφ’ όσον ό έρανος διενηργήθη κατά ταΰτα εντός τοΰ Νοεμ- 

μεμένηκεν ό θείος ούτος οϊκος έκεϊθεν αμελούμενος τό παοάπαν κάκ τών όρώντων άπάν- 

το)ν συχνά ποοκαλαύμενος δάκρυα μή μόνων 'Ρωμαίων άλ?,ά καί πάντων σχεδόν εθνικών καί 

άλλοφνλων ανθρώπων», Γρηγορας XXVIII, 34:111, 199,ο-ιο. 

1. Βλ. γενικώς περί αύτοϋ Ο. Μ. Ν ί ο ο 1, ΤΙιε Βγζ3.ηίΐηο ΡειώΠυ οί ΚαιιΙ&Κουζοηοδ 

(ΟιηίΕουζεηιΐδ) ο&. 1100-1460, Ουηώ&Ποη ΟίΛδ, \ν&δ1ιίπ8ΐοη, ΟίδΙποΙ οί ΟοΙυηιθίΕ, 

1968, σ. 129, σημ. 3. 

2. Βλ. I. δονόοηίςο, Αίοχίοδ Μαΐσεηιθοίΐίεδ..., σ. 189, σημ. 12. 

3. «Όλίγαι δ' έκεϊθεν (— άπό τής καθαιρέσεως τοϋ Καλλίστου Α') παρήλθον ή μέρα ι. 

καί διάδοχος γίνεται τον βαθμού Φιλόθεος ό Κόκκινος, έκ τής κατά Πείρινθον Ηράκλειας 

μετατεθείς, τούς γε μην υπέρ τον νεώ τής τον θεόν σοφίας ελέγχους εκείνους ό Καντακον- 

ζηνός αίσχυνθείς έρανον προς τών Βυζαντίων κελεύει ονμφορηθήναι κατ' αξίαν έκαστων ... 

καί ούτως έι> τρισί μησί καί τό τής οροφής τοϋ νεό^ λειπόμενον έκτετέλεσται», Γρηγορας 

XXVIII, 39 : III, 201,ι» - 202,3. 

4. Γρηγορας XXVIII, 42 : III, 204,8-9. 
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βρίου του 1353, καί ό λόγος του Μακρεμβολίτου έγράφη την αυτήν 
χρονολογίαν. 

Ό ΪΒογ δενύεπλο θεωρεί τον λόγον γραφέντα βραχύ μετά τήν 19ην 
Μαΐου 1346 καί ώς προς τήν σκοπιμότητα στρεφόμενον κατά των αντιπά¬ 

λων τού Καντακουζηνοΰ, του πατριάρχου Ίωάννου ΙΔ' Καλέκα (1334 - 1347) 

δηλαδή καί του μεγάλου δουκός Αλεξίου Άποκαύκου 1, στηριζόμενος επί 
των στ. 37 - 44, ένθα γίνεται καί ή μόνη αναφορά εις συγκεκριμένα πρό¬ 

σωπα. Είδίκώς έν τοΐς στ. 42 - 44 : «έώ γάρ είπείν οτι και θεόν κατάλοιπόν- 

τες εξ αβουλίας τω κατεσθίοντι ημάς αφειδώς όσημέραι και τω τούτον 

δνστήνω προστάτη τάς ελπίδας πο/άάκις τής σωτηρίας έθέμεθα» είναι προ¬ 

φανές ότι νοούνται αί συμμαχίαι καί τής "Αννης 2, αλλά κυρίως τού Καντα¬ 

κουζηνοΰ προ καί μετά τό 1347 3 μετά του ολέθριου εχθρού τού Βυζαντίου 
Ορχάν, εις τρόπον ώστε νά θεοορήται έξαρτωμένη ή σωτηρία τού κράτους 
έξ αυτού καί κατά συνέπειαν καί έκ τού αρχηγού τής πίστεώς του Μωάμεθ 4. 

Δεν δύναται ένταυθα νά ύπόκειται ό προαποθανών (11 Ιουνίου 1345) Αλέ¬ 

ξιος ό Απόκαυκος ονομαζόμενος «κατεσθίων όσημέραι» τό κράτος ουδέ 
ό πατριάρχης, διότι, εκτός τού ότι δεν θά ήρμοζεν εις τήν περίπτωσίν των 
ή άπόδοσις εις αυτούς τής κατά διαστήματα άναθέσεως των ελπίδων σωτη¬ 

ρίας τού Βυζαντίου («. . .τάς ελπίδας π ο λ λ ά κ ι ς τής σωτηρίας έθέμεθα», 

στ. 43 - 44), τό κείμενον άμέσως προηγουμένως (στ. 41) όμιλεΐ περί αιρέ¬ 

σεων (άντιπαλαμιτών), έπιφέρονται δέ οί ανωτέρω στίχοι ύπομιμνήσκοντες 
ότι αϊρεσις είναι καί ή αναμονή τής σωτηρίας άπό τού Όρχάν καί τού 
αντίχριστου προστάτου αύτοΰ (ή όποια ώς γνωστόν είχεν οδηγήσει εις τήν 
σύναψιν υπό τού Καντακουζηνοΰ αγχιστείας μετά του Όθωμανού έμίρου καί 
τήν ύπό του αύτοΰ διάθεσιν αύτω των προς επισκευήν τής αγίας Σοφίας 
χρημάτων τού ΊΡώσσου ήγεμόνος). 

Έν τοΐς στ. 39 - 41, τούς όποιους επικαλείται ό δενύεηΕο, γίνεται πρα- 

γματικώς υπαινιγμός καί εις τον Ιωάννην Καλέκαν, άλλά δεν είναι αναγ¬ 

καίο ν νά συνεχίζηται ούτος καί έν τοΐς έπομένοις, ένθα ό λόγος περί πρά¬ 

ξεων όμοιων αίρέσει, των οποίων τό φοβερόν μέγεθος αποφεύγει νά συζη- 

τήση ό συγγραφεύς («έώ γαρ είπεϊν»). Κατοπινό Μακρεμβολίτης δεν φαίνε¬ 

ται φανατικώς προσκείμενος εις τήν παράτάξιν τού Καντακουζηνοΰ ούτε 

1.1. δονόεηΚο, ΑΙεχίοε Μαΐα-οηιόοΐίίοδ..., σσ. 191-192. 

2. ϋ. Μ. Ν ί ο ο 1, ένθ’ άνωτ., σ. 58. 

3. Αυτόθι, σσ. 58, 62, 66, 72, 80. 

4. Ή λ. δύστηνος χρησιμοποιείται έν τω κειμένω επί τοϋ προστάτου του Όρχάν 

Μωάμεθ ώς άντίθετος της λ. μακάριος χρησιμοποιούμενης έπΐ εύσεβών τεθνεώτων. Πβ. 

«τελευτήσαντος δέ αύτοΰ (του Λέοντος Γ'), έτέθη τό σώμα αύτοΰ τό δύστηνον έν 

τω ναώ των άγιων Αποστόλων», Ανωνύμου Χρονογραφία παρά 3. Α. Ο γ ε. ηι ε γ, 

Ααεοάοίδ Ογ3€ο&..., τ. II, 1839, σ. 356. 
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έν τω παρόντι λόγω ούτε έν τω ύπό μορφήν κανόνος περί αγάπης καί ει¬ 

ρήνης προηγουμένφ ι· επαινεί αυτόν έν τω κατά των Γενουατών άγώνι, 
άλλ’ ώς ύπέρμαχον τού γένους πλέον ασχέτως προς τον πολιτικόν φα- 

τριασμόν -. Ύπεράνω πάντων θέτει τήν αγάπην, τήν ειρήνην καί τήν 
εύσέβειαν. Καί ό μέν έμφύλιος πόλεμος των ετών 1341 - 1347 έχει προ πολ- 

λου παρέλθει, νέα όμως αιτία σπαραγμού έχει ήδη έμφανισθή· είναι ή άπό 
τού 1351 χάριν τού Ματθαίου Καντακουζηνοΰ διάστασις μεταξύ Ίωάννου 
Τ' Καντακουζηνοΰ καί τού νεαρού γαμβρού του Ίωάννου Ε’ ΓΓαλαιολόγου, 

ό όποιος εύρίσκετο έκτος τής Βασιλευούσης καί έζήτει τρόπον άνακτήσεως 
τής αρχής3. Ό Μακρεμβολίτης υπομιμνήσκει έν Κωνσταντινουπόλει εις 
τον Καντακουζηνόν (στηριχθέντα καί πάλιν εις τήν δύναμιν τού Όρχάν 
κατά τήν μάχην παρά τό Διδυμότειχον λήγοντος τού 1352) καί τούς οπα¬ 

δούς του τά θλιβερά γεγονότα τού προσφάτου παρελθόντος καί τά περί τήν 
ευσέβειαν άτοπήματα προς άποφυγήν νέων συμφορών. Άνάλογον προσπά¬ 

θειαν είχε καταβάλει τον Όκτώβριον τού 1352 ό πατριάρχης Κάλλιστος Α’ι. 

5. Ό ύπό έκδοσιν λόγος τού "Αλεξίου Μακρεμβολίτου φέρων αυξανόμε¬ 

νο ν άρ. η' παρεδόθη διά του χαρτφου κώδικος τού ιδ' αίώνος Ηίοτοδοΐ. δαΒΒα- 

ίίιουδ §γ. 417, ίϊ. 110Γ - 113'?, ό όποιος περιέχει πάντα τά έργα αύτοΰ καί φαί¬ 

νεται ότι άνήκεν εις αυτόν ώς ιδιόκτητον άντίγραφον, εις ό έπήνεγκε διά 
τής ίδιας προφανώς χειρός (διαφερούσης οπωσδήποτε τής γραψάσης τά κεί¬ 

μενα) διαγραφάς ή διορθώσεις καί σχόλια επί τών φών καί μεταξύ τών στί¬ 

χων. Τον κώδικα περιέγραψε παλαιότερον ό Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
Κεραμεύς 5, πληρεστέραν δέ έκθεσιν τοϋ περιεχομένου του παρέσχε πρό 

τίνος ό ΙΙίογ δενόβηλο Έν τοΐς ύπό έξέτασιν φύλλοις 110Γ- 113ν, αίώαι 
άνω, κάτω, αριστερά τών φφ. 1 ΙΟ1", 111Γ καί άνω καί κάτω του φ. 113ν έχουν 
ένισχυθή δΓ έπικολλήσεως ταινιών χάρτου, εις τρόπον ώστε νά άποκρύ- 

πτωνται γράμματα τών λέξεων : (Π)ικρός, στ. 3, καταβαλόν{τες), στ. 24, 

1. Βλ. ανωτέρω, σ. 224, σημ. 1. 

2. Άλ. Μακρεμβολίτου, Λόγος ιστορικός περιέχων τήν τών Γεννουϊτών ασθέ¬ 

νειαν ..., Άθ. Παπαδοπούλου Κεραμέα)ς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 

Σταχυολογίας, τ. Α', 1891, σσ. 144- 159, έν σ. 150,0-2(5. 

3. Καντακουζηνός IV, 33 - 37:111, 240,22 - 275,19. Γρηγορδς XXVIII, 2-8, 18-19, 

30-38:111, 177,π -182,μ, 387,19- 189,2, 195,5- 201,18. ϋ. Μ. Νϊοοί, ένθ’ άνωτ., σσ. 

79 -82. Ο ΰ η ί ε γ \ν ο ϊ 8 5, Ιοβηη,βδ ΚαηΐαΚυζοηοδ — Απείοία&ί, δίααίδπι&ηη, Καΐδοτ 

υπό ΜοηοΗ — ίη άετ θ65ε1ΐ5ςΗ3ίΪ5εηί\νΐο1ί1υη§ νοη Βγζ&ηζ ίιτι 14. Ι&ΐιτίιυηάεη, λνΐοεύαάεη 

1969, σσ. 47-48. 

4. 0. Μ. Νίοοί, ένθ’ άνωτ., σ. 80. 

5. 'Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, Β’, σσ. 533 - 536. 

6. ΑΙεχίοδ ΜαΚτεπώοΙΚεδ..., σ. 189, σημ. 12. . 
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καί τά άνω τμήματα των γραμμάτων τής δυσανάγνωστου καταστάσης λέ- 

ξεως κόσμ(ος) (;), στ. 92, κατά την άπό μικροταινίας τουλάχιστον ανάγνω- 

σιν του κειμένου. Οί έν τή αριστερά φα του φ. 113ν ψαλμικοί στίχοι δεν 
ανήκουν εις τό παραπλεύρως κείμενον του λόγου η', άλλ’ εις τό ακολου¬ 

θούν κατωτέρω έν τω αύτω φύλλφ κείμενον του λόγου θ' : «"Οτι ό τάς τού 
θεού ένεργείας μή πιστεύων, ώς δει, ουδέ τούτον ομολογεί κλπ.». Υπάρ¬ 

χουν καί τινες άνορθογραφίαι έν τω κειμένω, όφειλόμεναι εις την χειρα 
τού γραφέως, αί όποϊαι διωρθώθησαν σιωπηρώς' αδόκιμοι όμως τύποι καί 
συντάξεις, οΐον : εξερήμωσαν, στ. 32, τους έποίκους. .. χρώμενοι, στ. 33-34, 

όταν.. . εννβρίζεται, στ. 61, οφείλονται εις τό γλωσσικώς άνειμένον ύφος 
τού συγγραφέως 

1. Τήν παρούσαν έκδοσιν είχον σχεδιάσει άπό μακροΰ, φέρω δε εις φως νύν, μετά 

πάροδον πενταετίας άπό τής μή πραγματοποιηθείσης δηλώσεως τού Ρ. δοΗτειπεΓ έν 0€Ρ 

XXXI, 1965, σ. 362, σημ. 3, ότι ύπελόγιζε νά έκδώση τό έν λόγφ κείμενον. 
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ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

οδ. βΓ. 417 

ιιογ Εις τήν άγίαν Σοφίαν πεσονσαν υπό πολλών «ατά συνέχειαν 
γενομένων σεισμών. 

(Π)ικρός άρα και πονηρός δ τής ζωής ημών χρόνος και χαλεπας παντα- 

χόΟεν όσημέραι φέρων τάς συμφοράς, ατε δη προς το τέλος εγγισας τής αντον 

0 τελευτής καί τά σημεία πόρρωθεν έμφαίνοον, όσα προειρηκεν ό τούτον δημι¬ 

ουργός άπαντήσαι έν τω τελεί αντον. ανάγκη γάρ πάσα ληγονσης αντον τής 

κινήσεως και τά υπ’ αντον γενόμενα ταραγβήναι τε και συγχνθήναι καί ώς 

σννάναρχα τήν ώρισμόνην νποστήναι φθοραν’ μάλλον δε τον πατρος ψνχορ- 

«I οαγονντος καί τά λοίσθια πνέοντος, εΐκός ήν καί τους παϊδας μη ενθνμεϊν μηδέ 

πον αδάκρυτους μένειν καί κακών \ απαθείς. 

Διό καί καταλλήλους ννν έν ήμϊν πλείω μαλιστα πεφνκε τά κακα, ονχ 

ήμϊν δέ μόνον τοϊς τήν άνέσπερον εκείνην έκδεχομένοις ημέραν αλλα καί έθνει 

παντί’ πόλεμοι γάρ καν τοντοις όινέφυσαν προ πολλών και ολέθριων κινδννοον 

συμπτώματα, ήμϊν δέ τί των ανιαρών κατά συνεχείαν ον συνερρεύσε και όσα 

3 οΓ. Μΐοδ. 2,3, Ερ!ι. 5,ικ 5-6 ΜαΙΙδ. 24,<ι-έ 

1 τον αντον &πΙε ίίίυΐυπι; ίιι ηιαί’β. λόγος η' 

3. ό τής ζωής ημών χρόνος : Σημαίνει τόν χρόνον τής ζωής τής κτίσεως, τόν δη- 

μιουργηθέντα έν άρχή αύτής· πβ. Μέγαν Βασίλειον, Όμιλία Α εις τήν Εξαήμερον, 

ΡΟ 29, στ. 13 Β - Ο, και Ίω. Φιλόπονον, Των εις τήν Μωυσέως κοσμογονίαν έξηγητικών 

λόγος Α', σ. 8, ΐ8-2ΐ (11είςή&π3ϋ). Τό σύγχρονον τής δημιουργίας ουρανού καί χρόνου 

ύπεστήριξε καί ό Πλάτων, δστις μάλιστα άνέμενε καί σύγχρονον λύσιν αύτών : «χρόνος 

,53 * 5 * * 8 ονν μετ' ονρανον γέγονεν, ΐνα άμα καί λυθώσιν, άν ποτέ λνσις τις αυτών γιγνηται» (Τίμ. 

38 δ), διότι ή ελληνική φιλοσοφία διέκρινε μεταξύ κτιστού χρόνου καί άκτιστου αίώ- 

νος (πβ. Πλωτίνου, Έννεάδες Γ', 7). 

8. σννάναρχα : Ή λ. έχρησιμοποιήθη ένταΰθα ούχί κυριολεκτικές· συνήθως προσ¬ 

διορίζει τήν σχέσιν τών Προσώπων τής αγίας Τριάδος προς άλληλα (πβ. τό άπολυτίκιον 

τού πλ. α' ήχου : «Τόν συνάναρχον Λόγον ΙΤατρί καί Πνενματι...») καί δεν είναι 

δυνατόν νά χρησιμοποιήται καί επί κτισμάτων. Ίσως πρόκειται καί έδώ έλλειψις θεολο- 

γικής άκριβολογίας, οϊα άπαντα και έν άλλω έργιρ τού Μακρεμβολίτου (βλ. όσα έχει 

έπισημάνει ό I. δενόεηΐίο, Αίεχίοδ Μα1<τεΓηδο1ίΐε5..σ. 193). 

8-9. ψυχορραγονντος : Πβ. Ιωσήφ Βρυεννίου, Λόγον Α περί Συντέλειας (έκδ. 

Βουλγάρεως, τ. Β’, σ. 191) καί ανωτέρω σ. 221. 

12- 14. .. .εθνει παντί. . . συμπτώματα : Πβ. τήν άνάλογον διήγησιν τού Γρήγορα 

XIII, 13 : II, 687,10- 689,23. 
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Ιο ψυχήν μή νοσούσαν ανίατα προς επιστροφήν όυνάμενα φερειν; ονκ άκοίδων νέφη 

έπισκοτοϋντα τον ήλων και φυτά πάντα και χόρτον έπινεμόμενα : ον χαλά- 

ζης λίθοι φρικώδεις άθρόον κατενεχβέντες όλεθρον ηπείλησαν πάνδημον, ών 

την πληγήν, ώς αν ειποι τις, αίσθόμεναι άμπελοι την ποιότητα τον γλεύκους 

αχρι νυν ήγνόησαν; ον ποταμών επικλήσεις και όμβρων λάβροιν καταφοραί 

20 παν το προστυχόν παρασύρουσαι άμα και άφανίζονσαι; ον λιμοί και λοιμοί 

οικίας άρδην έκτρίψαντες καί χώρας όλας καί πόλεις έξαφανίσαντες καί 6μου 

τφ θανατφ προπεμψαντες : ον σεισμοί γης καί άνατιναγμοί καί μνκήματα 

. ιιιγ φοβερά καί εξαίσια χρόνον εϊς μήκιστον \ επιτεταμένοι καί οικίας ονκ όλίγας 

καταβαλόν(τες) καί τά στεγανά τής πόλεως τείχη καί τεμένη ισχυρά διαρ- 

25 ρηξαντες , ον πνεύματα βίαια πάσαν εκδειματονννα ψυχήν καί εις άπόγνοοσιν 

βάλλοντα ς ον ξένοι θαλάσσης έκβρασμοί καί καταποντισμοί φρικωδέστατοι 

θάνατον άπειλωϋντες τον βιαιότατου, ον καί εδρασεν έν μέρει των οικείων 

όρων εκστάσα και την χερσον αίφνης κατακαλύψασα : ον τον ήλιον έκλείποντα 

είδα μεν και άπαξ καί δις καί πολλάκ,ις καί την σελήνην τω αντω πάθει ομοίως 

15- 16 οί. Εχ. 10,4η>,ιλ-15, Κε. 9,2-3 16-17 οΓ.' Εχ. 9, ι«,22-25, Κε. 8,7, Π,μι, 16,21 

19 ςΓ. Κε. 12,15, Ργ. 28,3 20 ΜαΗΗ. 24,7, Γαο. 21,ιι 25 οί. Ρδ. 47 (48),7, Ιδ. Π,ΐό 

15. άκρώων νέφη : Αί ακρίδες καί είς άλλας περιπτώσεις έθεωρήθησαν προάγ- 

γελοι δεινών πβ. Άνναν Κομνηνήν X, 5 : II, 75 (ΚείίίβΓδοΙιείά). Ύπό τοϋ Μακρεμβο- 

λίτου έπιχειρεΐται παραβολή των συμφορών προς τάς πληγάς του Φαραώ καί τά έν τή 
Άποκαλύψει πρό τοϋ τέλους δεινά. 

16- 17. χαλάζης λίθοι : Πβ. Γρηγοραν X, 1 :1, 469,ιι-ΐ2· XIV, 2 : II, 694,15-20* XIV, 

6 : ΙΓ, 711,22-714,2. Την χάλαζαν καί τά έν συνεχεία άπαριθμούμενα δεινά άναφέρει 
καί έν τω Λόγφ ίστορικώ..., ένθ’ άνωτ., σ. 155,19-20. 

20-21. λιμοί... έξαφανίσαντες: Πβ. Γρηγοραν IX, 13 :1, 458,»-ι·γ Χί, 6:1, 

545,ΐύ-ΐ8· XIII, 4: ΙΓ, 651,ΐ7-2ο· XV, 1 :11, 746,ιβ-ιβ· XV, 6:11, 766,3-5· XVI, I : ΙΓ, 

797,17-·798,ΐ7 (περί τοϋ λοιμού τούτου βλ. άνωτ., σ. 231, σημ. 1). 

22. σεισμοί γης : Πβ. Αλεξίου Μακρεμβολίτου Διάλογον πλουσίων καί πενήτων, 

ένθ' άνωτ., σ. 203,7, Γρηγοραν IX, 14 :1,460,ο-η* X, 1 :1, 466,0-7· XIV, 2 : II, 694,13-11,20-22, 

695,13-21, καί τό βραχύ χρονικόν τοϋ 1352, άρ. 39 (ΟΟΡ XXX, 1965, σ. 337 καί έν σσ. 

347 - 352 σχόλια ώς καί τά κείμενα άλλων σχετικών συγχρόνων χρονικών σημειώσεων, 

συνηγμένων ύπό Ρ ε ΐ ο τ 8 ο Η γ ε ίιι ε γ). Χρονολογικόν πίνακα των γενομένων κατά 

τήν εποχήν τοϋ Μακρεμβολίτου σεισμών βλ. παρά V. Ο γ υ ηι ε 1, Γα ο1ΐΓοηο1ο§ΐε, 

Ρατίδ 1958, σ. 481, καί συμπληρώσεις ύπό Ρ. \ν ί γ ι Η, Ζιιγ ,όγζ&ηΙίηί5θ1ιεη’ Ειχίόεόεηΐίδΐε, 
Βγζαηίίηίδθ1ιε ΡοΓδούυαεεη I, 1966, σσ. 393 - 399. 

25. πνεύματα βίαια : Πβ. Γρηγοραν IX, 14:1, 460,ιι - 461,8. 

26. θαλάσσης έκβρασμοί καί καταποντισμοί: Πβ. Γρηγοραν IX, .14:1, 460,ιι-ΐδ· 

XIV, 2 : II, 694,13-15, 695,5-13. Βλ. καί τήν ανωτέρω (στ. 22) μνημονευθείσαν συναγωγήν 
χρονικών σημειώσεων ύπό Ρ. δοΗτείηει·. 

28-30. ήλιον έκλείπονταΠβ. Γρηγοραν IX, 12:1, 454,21-455,0· IX, 14:1, 

460,ι.-9· XI, 1 :1, 536,4-8· XII, 16:11, 624,ι-8. Πίνακα των συγχρόνων εκλείψεων ήλιου 

καί σελήνης βλ. παρά V. Ο γ υ ηι ε ), Τα ο1ΐΓοηο1ο§ίε, σ. 467. 
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•30 περισχεθεϊσαν; Ου πρό τούτων καί μετά τούτων τοϊς εκ τής ’Άγαρ ώς πρό¬ 

βατα σφαγής παρεδόθημεν ; ον πάσαν τήν χώραν ημών κατέδραμον ούτοι 

καί έξεοήμωσαν ; ου τάς πόλεις ημών κατοικοϋσι τας περιφανείς και τίμιας, 

τους έποίκονς αυτών τους τρυφερούς καί κακών απαθείς ώς ανδράποδα χρισ¬ 

μένοι ; ονκ εις πάσαν τήν γήν αίχμάλ.οποι άπερρίφημεν : ον τά οστά ημών 

Π5 έκ των άπειρων σφαγών έλεεινώς είς τον γνρον αυτής κατεσπαρησαν, αί δέ 

111ν σάρκες τοϊς πετεινοϊς τον ονρανον καί τοϊς θηρίοις τής γης ] είς βρώσιν έρρί- 

φησαν ; ον πρό πολλον τον χρόνον καί ήμεϊς οί περισιωθέντες υπό αταξίας καί 

συγχύσεως κακώς διεφθάρημεν νπ άλλήλιον άναλωθέντεςς ον πραγμάτων 

έρημοι διά ταντα καί σωμάτων αί χώραι ημών καί αί πόλ,εις εγένοντο; ον 

40 καί τάς ψνχάς πρό των σοιμάτινν τω πλνήθει των επιορκιών καί των αφορίαμών 

άπωλέσαμεν ; ονχί καί αιρέσεις ενέκυψαν έκ τοϋ κρείττονος μέρους ημών; 

έώ γάρ είπεϊν ότι. καί θεόν καταλιπόντες έξ αβουλίας τω κατεσθίοντι ημάς 

αφειδώς όσημέραι καί τω τούτον δύστηνο.) προστάτη τάς ελπίδας πολλάκις 

τής σωτηρίας έθέμεθα. Ον μετά τοντοιν πάντων καί τό καύχημα ημών καί. 

ι 
30 - 31 οί. Οεη. 16. Ρδ. 43 (44),22, οί Ιδ. 53,7 34 - 35 οί. Ρδ. 21 (22),μ, 140 (141) 7, 

Εζ. 6,5 35 Ιδ. 40,22 3 5 - 37 Ιε. 7,33 42 οΓ. Ρδ. 13 (14),4, 52 (53),4, Ιδ. 9,12 

30 - 37. ού... έρρίφησαν : Πβ. Διάλογον πλουσίων και πενήτων, ένθ' άνωτ., σ. 213, 

13-23. Περί τής φθοράς τών ελληνικών πληθυσμών τής Μ. Ασίας ύπό τών Τούρ¬ 

κων είσέτι χρήσιμοι είναι αί μελέται τοϋ Α. \νδο1ιίβΓ, Οογ νειΤ&ΙΙ όεδ ΟπεοΗεη- 

Ιιιιηδ ίη Κίεΐη&δίεη ίητ XIV. .Ι&ήιΤιυΓκΙεΓί, ΕείρζΪΒ 1903, καί τοϋ Γ. Γεωργιάδου 
Ά ρ ν άκη, Οί πρώτοι Όθωμανοί. Συμβολή εις τό πρόβλημα τής πτώσεως τοϋ Ελληνι¬ 

σμού τής Μικρας Ασίας (1282- 1337) [Τεχίε υπό ΡοΓδοΗυπββπ ζιιγ όγζαηίίηϊδοΙι - πευ- 

δπεοίιίδοΐιεη ΡΗΠοΙοβίε, 41], Άθήναι 1947. Βλ. καί εσχάτως υ. V. Βοδοΐι, Καΐδοτ 
ΑπόΐΌπΐΚοδ III. ΡαΐΕΐο1ο§οδ, ΑπΊδίεπΙ&ιη 1965, σσ. 146- 164. Τό θέμα τής αιχμαλωσίας 
έξήτασε πρό τίνος ή Η ε 1 § α Κ ό ρ δ ί ε ί η, Οΐε δίτίανετεϊ ίητ αυδ^εΐιεπάειι Βγζ&ηζ, 

ΒεΓίϊη 1966, σσ. 63 - 64, 69, 78 - 80, 91 -94. 
33. τρυφερούς και κακών άπαθείς : Ή αυτή φράσις άπαντα καί έν τή μονωδία τής 

άγιας Σοφίας τή φερομένη ύπό τό όνομα τοϋ «Προκοπίου σοφιστοΰ Γάζης» ώς φράσις 
τοϋ Τερεμίου : «.. .οί, ώς ' Ιερεμίας φησί, τρυφεροί τε καί κακών απαθείς», άλλ’ έν τοΤς 
κανονικοΐς βιβλίοις τοϋ Τερεμίου δεν άπαντά. "Υπάρχει πιθανότης νά προέρχηται έκ 
τοϋ άποκρύφου έργου τοϋ β' μ.Χ. αϊώνος τοϋ φερομένου ύπό τό όνομα τοϋ Τερεμίου, 

(Παραλειπόμενα), αί σημειούμεναι όμως έν Εποίοίορεάίι Οαίοΐίοα VI, στ. 109, εκδόσεις 
αύτοϋ μοί είναι απρόσιτοι. 

37 -38. ού πρό πολίλον τοϋ χρόνου... άναλωθέιπες : Βλ. άνωτ., σ. 230. 
40. πλήθει τών επιορκιών καί τών άφορισμών : Καντακουζηνός ΙΗ, 36 : II, 223,ιο-ΐι>. 

Βλ. καί I. δενόεηΚο, ΑΙεχίοδ Μ&ΙίΓειηόοίίίεδ..σ. 192. 

41 .αιρέσεις... ημών: Εννοεί τούς άντιπαλαμίτας κληρικούς (Τω. Καλέκαν, 

Γρηγόριον Άκίνδυνον, Ιγνάτιον Αντιόχειας, Ματθαίον Εφέσου, Αρσένιον Τύρου 
κλπ.) ή λογίους λαϊκούς (Νικηφόρον Γρηγορ&ν, Θεόδωρον Άτουέμην κλπ.). 

42 - 44. έώ ...έθέμεθα : Βλ. άνωτέρω, σ. 232. 
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•15 εγκαλλώπισμα, ό εν πόση τη γη περιβόητος οίκος και πανεξαίρετος, τό μέγα 

θαύμα τής οικουμένης, τό εντρύφημα ημών καί διήγημα, τό κλέος, ή δόξα, 

ό κόσμος, ή καταφυγή, ή ευφροσύνη, τό σεμνολόγημα, κατεπτώθη, φεϋ, 

καί χώμα γέγονε ; 

49 Τούτο ό κολοφόιν των κακών, τούτο τής τον θεόν έγκαταλείψεως και 

ί. 112γ τής τον κόσμον συντέλειας εναργές τεκμήριου, ώς γάρ ή τούτον οικοδομή | των 

προς άλλ.ηλ,α σχέσεων, ό τάς εγγραμμάτους άθετών φο)νάς τον Χρίστον ασε¬ 

βής καθάπαξ και άθεος νομισθήσεται, ώς διά τά υποκάτω καί τά άνω προδη- 

λωτατα άθετών καί εί φιλάνθρωπος ό θεός, ό μισάνθρωπος καί απάνθρωπος 

τούτοο προδήλους άνθίσταται καί εί αγάπη έστίν ό θεός καί δικαιοσύνη καί 

55 ειρήνη καί αλήθεια, ό θυμομαχών καί αδικών καί ενοχλούμενος καί ψευδό- 

μένος άλλώτριος πάντως τον προς δ την αναφοράν ταντ έχει καθέστηκεν, 

εί δέ καί δημιουργός ό θεός, τό άφανιστικόν τώ δημιουργώ δήπου πολέμιον, 

εί <5’ ίσως έροιτό τις ώς τον ήμέτερον δεσπότην των άλαλων μάλλον ημείς 

έπέγνωμεν, ότι τήν εικόνα αυτόν τιμώμεν καί προσκννοϋμεν, άκούσεται ώς 
00 το κέρδος ονδέν έν ήμϊν, όταν αυτός ημάς άγνοή, καί ονδ3 ή τιμή τής είκόνος 

αυτόν τιμή, δταν τό αρχέτυπον ένυβρίζεται: ή τις ή τούτον τιμή, δταν των 

έμψυχων ναών αυτού καί εικόνων συντριβήν αυθαίρετον ψηφιζώμεθα, έν αΐς 

αυτός κατοικεί καί μένει καί έμπεριπατει, καθώς δεδιδάγμεθα ; «ψυχής γάρ, 

ί. Π2ν φησίν, αγνής τόπον οικειότερον [ έπί γης ονκ έχει θεός», ημείς δέ τούτον, ώ 
05 τής άτοπίας, τώ διαβόλ,ω δεδώκαμεν τον δέ χειροποίητον τώ θεώ. άλωγον δέ 

τον μεν οίκον άνιστάν πεπτοοκότα, τον <5’ αυτόν άγνίζοντα ποιεΐν έκ μέσου* 

καί γάρ διά τούς πονηρούς άπεστραμμένος πάλαι θεός, φησί, καί τά άγια τούς 

πολεμίους ταντ ο. παρα'/Ιαβεΐν ονκ έκοΆνσεν ουδέ τον ναόν γενέσθαι έρείπιον. 

'Ορας οϊους ημάς 6 λώγος άνθ’ οΐων νπέόειξεν ; εί δέ καί των άλλ.ων 

70 έρρήθη παραβάσεων ό κατάλογος, τίνες άν κατεφάνημεν ; «καιρός γάρ, φησί, 

45 εί. II Μαε. 2,22 54 - 55 I Ίο. 4,8. €ϊ. Μαΐ. 2,17. ΟΓ. Κο. 15,33,1 Οογ. 14,33, Ηε. 

13,2υ. 3ο. 14,17, οΓ. Ρδ. 30 (31),5 55 Ας. 12,8ο 60 οΓ. ΜαίίΗ. 25,12 62- 63 οΓ. 

Εεν. 26,12, II Οογ. 6,κ; 65 - 66 εΓ. Η§. 2,!) 67-68 οΓ. II ΟΗγ. 36,18-21, Εδό. 2,ΐ2-ια 
70 - 71 ΕοεΙ. 3,ι 

60 αϊτός ΐπ ιωαΓβ. πιαπιι αΐίεια 62 αϊς : Γοτίαδδε ροΐίιΐδ οίς 

50-61. των πρός άλληλα... ένυβρίζεται: Σχεδόν αυτολεξεί κεϊται καί έν τη «Απο¬ 

δείξει ότι διά τάς αμαρτίας ημών εις προνομήν καί αιχμαλωσίαν τοΐς έθνεσιν έξεδό- 

θημεν...», φ. 37ν. 'Πς προκύπτει δ’ έκεϊθεν ή λ. άλ,ληλα σημαίνει τά επίγεια καί τά 
ουράνια. 

57. τό άφανιστικόν τώ δημιουργώ δήπου πολέμιον : Αυτολεξεί ένθ’ άνωτ., φ. 28Γ. 
63 - 64. «ψυχής ... θεός» : Έκ τής συλλογής «Φιλοσόφων Λόγοι», ήν έξέδωκεν ό 

3. Ργ. Βοίδδοηαάε, Αηεεάσία Οταεοη, τ. I, Ραπδϋδ 1829, σ. 124. 
69-70. τών άλλων... παραβάσεων ο κατάλογος ; Εικόνα τών συγχρόνων ηθικών 
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τώ παντί πράγματι», δς καί τόνόε τον οίκον ήμϊν άνέφνσεν, δτε τά 'Ρωμαίων 

ηνξανε πράγματα, καί πολλΛκις πεσόη' άνωρθώθη, ακμαζονσης έτι τής αρχής 

ημών καί τής πίστεως καί πολιτείας άρίστης έπικρατονσης και αρετής τιμώ¬ 

μενης καί κακίας κολ.αζομένης. τήν γάρ τού κόσμου συντέλειαν ως έπιστάσαν 

75 ήδη διδάσκει σαφώς, ώς διείληπται, ή τής κακίας περιουσία καί τών μαστίγων 
δ πλεϊστος κατάλεγος καί τό προς άλλ.ήλενς μίσος καί ασυμπαθές καί άπάν- 

γ. ιι3γ θρωπον, προς δέ καί τό τέλος τών μεγάλων αρχών, ας έν εί\κόνι πάλαι κα- 

θεύδοντι τώ Ναβουχοδονάσορ έδειξε σαφώς ό τών ϋλοη' θεός καί τω Δανιήλ 

διά τών τεσσάρων ομοίως μεγάλειν θηρίων έκεινων, ά έκ τής θαλασσής^ άνα- 

80 βαίνοντα έθεάσατο, καί ό υιός τού ανθρώπου, δν είδε μετά ταυτα έξ ονρανον 

κατερχόμενον καί ώς κριτήν καθεζόμενον. πρόδηλων γαρ τώ τα θεία πεπαιδευ¬ 

μένα) ώς ονκ έστιν δλως έτέρα αρχή τήν τελενταίαν τούτων διαδεξομένη άλΧ ή 

ή ανέσπερος εκείνη ημέρα καί άληκτος· τό γάρ γενόμενον πάν καί θανεϊν όφεώ 

λεται, καί εί τον αθανάτου τά έργα θνητά, «ό ούρανός γάρ, φησί, καί ή γή 

85 παρελεύσεται», τον θνητού τί ον πείθεται; 

Λεύρ3 ϊτε τοίννν κλαύσατε συν ήμϊν, οι άπ αίώνος κεκοιμημένοι αμαρτωλοί, 

καί πικρώς όλολύξατε, έπεί παρήλθεν ή νύξ, ή τον τφρόντος βίου δηλονότι 

διαγωγή, καί ή κάλ.ασις έφέστηκεν ήδη ή έκδεχομένη ή μας. άλαλαξατε εν 

ευφροσύνη καί σκιρτήσατε, πάντες δίκαιοι, καί τον δεσπότην ερχόμενον νπο- 

77 -78 Ό&.2 78 -81 Όα. 7 84 - 85 ΜαίίΗ. 24,35 86- 87 οΓ. Ια. 5,ι 87 οΓ. Κο. 

13,12 89 οΓ. Ευε. 6,23 

73 τής ίη ΙΏ3Γ8. ιηαηη αΐίετα ί. 1Ι3Γ ιηηηιι αΐίετα ΐη πί&γ§. όεχίτα: χρυσός άρ- 

γυρος χαλκός σίδηρος μιδών πεσσών έλλήνων ήωμαίων, ίόίόεηι ίηίεπιΐδ : άρκτος λέαινα 

πάρδαλις ανώνυμον τό 0' εί ίη ηιαΓβ. ϊηΡ. : Τ έως καιρόν συντέλειας συντέλεια έσται έπί 

τήν έοήμωσιν (εΓ. ϋα. 9,27) 86 ΐη ηι&Γ§. : επίλογος 

παραπτωμάτων παρέχουν τά έγγραφα τοϋ πτρχ. Καλλίστου, Μ. - Μ., Λεία, I, σσ. 301 - 306, 

323 - 325, άρ. ΟΧΧΧΐν, ΟΧΕΙ. . 
72. πολλάκις πεσόον άνωρθώθη : Αί πηγαί διέσωσαν τάς εξής προγενεστερας ζημίας 

τοϋ ναού τής άγιας Σοφίας : α’) 558, 7 Μαΐου : πτώσις ανατολικής^άψϊδος καί μεγάλου 

μέρους τοϋ τρούλλου* άνωκοδομήθη εύθύς, Ε. Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ, Εκφρασις. .., τ. Α , 

σσ. 19-21. β’) 869, 9 "Ιανουάριον : σεισμός διέρρηξε τήν οροφήν, ιδίως δέ τήν δυτικήν 

άψΐδα· έπεσκευάσθη υπό Βασιλείου Α’ Μακεδόνος, αύτόθι, σ. 24. γ') 989, 26 "Οκτωβρίου : 

πτώσις τής δυτικής άψΐδος καί μέρους τοϋ τρούλλου έκ σεισμοΰ' άνιρκοδομήθη ύπό Βασι¬ 

λείου Β’, αύτόθι, σσ. 24 - 25. δ') 1317 : παρετηρήθη καθίζησις τοϋ βορειοανατολικού τμή¬ 

ματος τοϋ ναοϋ, ήν άντιμετώπισεν ό "Ανδρόνικος Β' διά κατασκευής άντιτειχισμάτων, 

αύτόθι, σσ. 25 - 26. , 
72-73. ακμαζονσης... πίστεως: Αύτολεξεί καί έν τφ Διαλάγω πλουσίων και 

πενήτων, ένθ’ άνοιτ., σ. 213,ΐ3-Μ. ν 
83 - 84. τό γάο γενόμενον πάν και θανεϊν οφείλεται ·. Πβ. Αριστοτέλους Περί ψυ¬ 

χής, 434α, 24-25. 
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90 δέξασθε' ήζει γάρ όσον οϋπω και τα έπαθλα των πόνων υμών άπολήψεσβε. 

τοντο γάρ ήμίν προϊών ό λόγος αναμφίλεκτος άπέδειξεν, δτι και λελφότιος 

Μΐ3ν έλεύσεται ] ένησχνμμένους εύρήσων τοϊς πάθεσι καί όσα κόσμ(ος) εσχε 

καν ταΐς ήμέραις Νώε ανελλιπώς πραττόμενα, άχρις αν έπιφαύση το φως 

εκείνο της αφθαρσίας καί ήμαα εκείνο τό νοητόν καί γλυκύπικρον, ιός τά 

95 θεία διδάσκει άψευδίος λόγια. - 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

Η ΕΝ Τζ2 ΚΩΔΙΚΙ ΥΑΤ- ΟΚ. 112 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ 

Ώς ήδη έλέχθη, ή συμφορά τοϋ ναού, ό όποιος ήτο τόσον στενώς συν- 

δεδεμένος προς όλας τάς φάσεις του βίου τοϋ βυζαντινόν» Ελληνισμού, 

έπληξε βαρέως τάς συνειδήσεις των ανθρώπων τής εποχής. Έν Κωνσταντι- 

νουπόλει ή θλϊψις εκτός τοϋ ότι ώδήγησεν εις έσχατολογικά συμπεράσματα 
έγένετο πρωτίστως αφορμή θρήνου και μάλιστα πανδήμου ι. Και αύτός ό 
Γρηγοράς ϊστορών τό γεγονός έφρόντισε νά δώση εις τήν διήγησίν του 
θρηνητικόν χαρακτήρα : «καί νυν τό παγκόσμιον θέατρον, το πασης χλωτ- 

της τερπνόν αφήγημα, ο πόσης ακοής γλυκός θόρυβος, αόρατόν έστηκε θέαμα 

καί στήλη τις οϊον έμψυχος δι αϊθέρος ποιούμενη τήν τραγωδίαν καί πόσης 

γης προκαλονμένη δάκρυα καί ώσπερ στόμα διά τής οροφής άνω διάρασα 

περιφανώς ήλίω καί άστράσι τήν αδικίαν προσαγγέλλει καί τους ουρανούς μο~ 

νονονχί προσκαλούμενη μάρτυρας εκείνα δή τά των προφητών περιάδει προς 
κύριον 'υίοί μητρός μου έμαχέσαντό με* επάταξάν με, ετραυμάτισάν με* και 

ή νπερηφανία των μισούν των με άνέβη δια παντός » 1 (πβ. Ασμα α , 6, ε , 7, 

Ψαλμ. ογ' (οδ'), 23). 
Ή κατωτέρω έκδιδομένη ανώνυμος μονφδία εκφράζει συμφιόνως προς 

τούς περί τοϋ είδους τούτου ρητορικούς κανόνας τά αισθήματα τοϋ λογίου 
συγγραφέως αύτής. Διεσώθη έν τω ύπ άρ. 112 πολυμιγεϊ έλληνικω βατι- 

κανφ κώδικι, φφ. 11ν - 12Γ3, γεγραμμένη έπί τής όπισθίας σελίδος τοϋ προ¬ 

τελευταίου και τής πρόσθιας τοϋ τελευταίου φύλλου (ένω ή οπίσθια αύτοϋ 
έχει καταλειφθή κενή) τοϋ τετραδίου τοϋ άρχομένου από τοϋ φ. 5Γ καί λή- 

1. «Τούτων δ" οντω συμβεβηκότων, τής φήμης έωθεν ρνείσης καί άνά πάσαν δια- 

δοθείσης τήν πόλιν, βοή καί θρήνος ήγείρετο μείζων ή κατ εκείνον τόν πάλαι, όπότεΝαβον- 

χοδονόσορ ό Άσσύριος, άρδην έξανδραποδισάμενος Ιερουσαλήμ, όμον καί τό του Σοί,ο- 

μωντείου νεώ καθείλέ τε καί άφήρηται κλέος... περιστάντες οόν καί άπολοφυράμενοι 

πάντες, όπόσον εΐκός, έπειτα κύφαντες έξεφόρονν τήν ύλην των ερειπίων». Γρήγορος XV, 

2 : II, 750,12-17,20-22. 
2. XV, 2 : II, 750,3-12. 
3. Γοώεεδ ναΐΐοαηί Οπκχί, τεε. I ο. Μ ε γ ο α I ΐ εΐ Ρ ΐ υ δ Ρ γ α η ο Ιι ι ά ε’ 

Ο 3 ν & 1 ί ε γ ί, I, Κοηιαε ΜΟΜΧΧΙΙΙ, σσ. 134, 136. Τόν κώδικα έχουν μελετήσει: ό V. 

Ε&υι-εηΐ ώς πρός τά φφ. 61Γ - 63Γ, έξ ών έξέδωκεν έργον, ώς προέτεινε, τοϋ πρωτεκδίκου 

καί σακελλίου Γεωργίου Γαλησιώτου, V. Ε & υ γ ε η ί, Αείΐοη άε §Γδεε8 ροιιτ )& νΐοΐοάε 

η&ναίε ΓβηιροΠέε εατ Ιεδ Τατεδ α ΑίΓ&ιυ>Ίίίοη αιι εοιίΓδ άε Γ&ιιίοηιηε 1334, Εις μνήμην 

Κ. Άμάντου, Άθήναι 1960, σσ. 25 - 41, καί ό Ιά ο γ δ ε ν ό ε η Ιι ο, Είυάεδ δια Ια 

ροΙέΐΏΐςυε εαΐτε Τΐιεοάοτε ΜέΐοεΗίΙε εΐ ΝίεέρΙιοΓε Γάοαιηηοδ, ΒηιχεΙΙεδ 1962, σσ. 63^ 

σημ. 8, 172, σημ. 1, 287-296. 

Έπετηρίς ' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ 
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γοντος εις τό φ. 12ν. Έν τοΐς προηγουμένοις φύλλοις του αύτου τετραδίου 
είναι γεγραμμέναι τέσσαρες έπιστολαι του Νικηφόρου Ξανθοπούλου δι’ 

έτέρας χειρός (φφ. 5Γ - 10ν) καί διά τρίτης δύο έπιστολαι του «Γαλησιώτου 
πρωτεκδίκου τω μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρω Ιερεμία έκείνω...» 

(φ· ΠΓ). 
Τό κείμενον τής μονωδίας δεν παρέχεται εις την τελικήν μορφήν ύφ’ 

ήν θά εδει νά δημοσιευθή υπό του συγγραφέως του, άλλ’ αποτελεί συναγω¬ 

γήν και τακτοποίησιν ύλικοϋ εις δύο διαδοχικός προσπάθειας. Πρόκειται 
ώς έκ τούτου περί αύτογράφου μάλλον λογίου του ιδ' αίώνος, ό όποιος 
έγραψε τό όρχικόν κείμενον καί έπανήλθεν έκ των ύστερων, ΐνα προβή 
εις διαγραφάς λέξεων καί πολλάς προσθήκας μεταξύ των στίχων καί έν 

ταΐς φαις' δεν άπετέλεσεν όμως τό έργον του. 

Τήν αρχικήν μορφήν έχει έκδώσει ό ΚεείιτΗΓ Κιπηεηΐβοΐίί 1, δστις άνή- 

γαγε τήν συγγραφήν αύτής εις τον αμέσως μετά τήν πρώτην πτώσιν τής 
ανατολικής άψίδος (7 Μαΐου 558) χρόνον, εύρε προδήλους ομοιότητας 
προς τήν περί άγιας Σοφίας διήγησιν του «Περί των κτισμάτων» έργου 
του Προκοπίου καί δεν έδίστασεν ένεκα τούτου νά άποδώση εις αύτόν τήν 
πατρότητα τής μονωδίας, γραφείσης μάλιστα, ώς ύπέθεσε, προ τής δημοσιεύ- 

σεως του «Περί τών κτισμάτων» 2. Επειδή δε βασιζόμενος έπί των στ. 75 - 76 

ήθέλησε τον συγγραφέα τής μονφδίας αύτόπτην μάρτυρα τής καταστρο¬ 

φής, άπέκλεισε τό ένδεχόμενον ότι ήτο δυνατόν νά έγράφη δπ’ άλλου τίνος 
μεταγενεστέρου έχοντος ώς αφετηρίαν τό κείμενον τού Προκοπίου3. 

Άλλ’ ή άποψις αυτή δεν φαίνεται πιθανή 4, διότι ό αυτόπτης μάρτυς 
ήτο δυνατόν νά είδε τήν δευτέραν πτώσιν τής άνατολικής άψίδος (19 Μαΐου 
1346) και προφανώς νά έδανείσθη έν τώ άρχικώ κειμένω τρόπους έκφρά- 

σεως έκ του Προκοπίου, ΐνα φέρη εις πέρας τό ρητορικόν του έργον. Άλλως 
τε τόν ιδ' αιώνα έμελετατο ό Προκόπιος, ώς τούλάχιστον μαρτυρεί ό αρι¬ 

θμός τών διασωθέντων από τών χρόνων αυτών χειρογράφων του κειμένου 
του5. Είναι δέ έξ ίσου δυνατόν νά ύπήρξαν πηγή άντλήσεως τών αυτών 
έκφράσεων τά φερόμενα ώς έργα του σοφιστοϋ Προκοπίου του Γαζαίου : 

α') ή «Περί τής αγίας Σοφίας» διήγησις ήτις αποτελεί αντιγραφήν του 

1. Κ 2 5 ΐ ιτι ΐ γ Κυιυ&ηϊεοΐςί, Εΐηε υηύεΐί&ηηΐβ Μοηοώ'ε άεη Εΐηδίιιτζ 
όετ Ηϋβί& δορίιΐ» ίηι ί&ΙίΓε 558, ΒΖ 30,1929 - 1930, σσ. 35 - 43 (τό κείμενον έν σσ. 41 - 43). 

2. Αύτόθι, σσ. 35 - 40. 

3. Αύτόθι, σ. 38. 
4. “Ηδη είχε διαφωνήσει καί ή σύνταξίς τής ΒΖ μετά του 8.0. ΜετοαΙΐ, ένθ’ άνωτ., 

σ. 41, σημ. 
5. Ρτοοορπ Ο&εδ&πεπδίδ ορετα οπιηΐ& τεο. I. Η α ιι γ γ (-0. \ν ί π 1ι), τ. I, Εΐρδΐίΐε 

ΜΟΜΕΧΙΙ, σσ. XXIX-ΧΕ VI. 

6. ΡΟ 87,3, στ. 2828 - 2837. 
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σχετικοί) τμήματος τοϋ «Περί τών κτισμάτων» Προκοπίου τοϋ Καισαρέως 
(I, 1, 20-78) καί β') ή «Μονωδία εις τήν άγίαν Σοφίαν πεσοΰσαν υπό σει- 

σμοϋ» ι, ήτις αυτολεξεί σχεδόν έπαναλαμβάνεται καί ώς έργον Μιχαήλ 
Ψελλοΰ, έπιγραφόμενον : «Μονωδία εις τήν τής άγιας Σοφίας σύμπτωσιν»2. 

Αλλά καί ή ατελής κατάστασις τοϋ κειμένου τής πρώτης μορφής, τήν όποιαν 
ό ΚυπΊεηίεολί έπεχείρησε νά θεραπεύση διά τής προσθήκης δύο ρημάτων : 

στ. 16 {πέπτωκεν), στ. 19 (έρράγη), σημαίνει ότι δεν προϋπήρχε τοϋ ιδ' 

αίώνος, γραφείσα μάλιστα υπό τοϋ Προκοπίου1 καί έπί πλέον ό έν στ. 21 

γινόμενος ύπαινιγμός λαϊκής διηγήσεως περί άγιας Σοφίας διασωθείσης 
έν τή «Διηγήσει περί τής... άγιας Σοφίας»3, τή γραφείση τόν η' ή θ' αιώνα 4, 

άπομακρύνει τήν αρχικήν μορφήν τοϋ κειμένου καί από τής σκέψεως καί 

από τών χρόνων τοϋ Προκοπίου. 

Άντιθέτως ύπάρχουν τεκμήρια πείθοντα ότι ό συγγραφεύς τής μονω¬ 

δίας έζησε τά σύγχρονα προς τήν θρηνουμένην συμφοράν γεγονότα, τά 
όποια άπετύπωσεν εις τάς έπενεχθείσας προσθήκας, ότε πλέον δεν έξηρτάτο 
έκ προγενεστέρων κειμένων - προτύποιν : 

1) Τό κείμενον τής προσθήκης τών στ. 78 - 82 ύπαινίσσεται τόν έμφύ- 

λιον πόλεμον τών έτών 1341 - 1347. Ή πτώσις τοϋ ναοΰ ήτο καί αυτή ση- 

μεϊον τής ((κοινής συμφοράς», διότι έστέρησε τό γένος τών έξ αύτοΰ προερ¬ 

χόμενων κατά τό παρελθόν ευλογιών προόδου καί όμονοίας. 

2) Έν τή προσθήκη τών στ. 92 - 96 καταφέρεται ό συγγραφεύς κατά 
τής νυκτός, καθ’ ήν έλαβε χώραν ή πτώσις. Είναι όμως γνωστόν ότι νύκτα 
έπεσεν ή ανατολική άψίς τό 1346 λ Ή πτώσις του 558 συνέβη ήμέραν 
διαρκούσης έπισκευής τοϋ τρούλλουλ 

Είδικώτερον δέ ή πατρότης τοϋ κειμένου, τοϋ όποιου ή σύνθεσις καί 
ή γλωσσική μορφή μαρτυρούν υπέρ τής ύψηλής παιδείας του συγγραφέως 
του, δεν θά ήτο άσκοπον νά έξετασθή κατά πόσον είναι δυνατόν νά άπο- 

δοθή εις τόν Νικηφόρον Γρηγοραν διά τούς έξής λόγους : 

1) Συγκρινομένη ή μονφδία προς τήν έν τή Ιστορία τοϋ Γρήγορά 
σχετικήν διήγησιν (XV, 2: II, 749, ίο - 750,12) παρουσιάζει ομοιότητα ώς 

προς τό ότι τό ρήγμα τής οροφής τοϋ ναού παραβάλλεται προς στόμα έν 

1. ΡΟ 87,3, στ. 2840- 2841. 

2. ΡΟ 122, στ. 911 - 915 Α. Κατά Ρ. \Υ ϋ γ ί Η I ε, Θίε Μοηοάίε άεδ Μΐοΐιαεί Ρδείΐοδ 

&υί άεη ΕϊηδΙυτζ άετ Ηα§ία δορίάα, Ρ^άεΓδοηι 1917, σ. 99 κ.ά., συγγραφεύς τοϋ κειμένου 

τούτου είναι ό Μιχαήλ Ψελλός, βλ. όμως ΒΖ 24, 1923 - 1924, σ. 139. 

3. Τΐι. Ργ6§6Γ, δοπρίοτεδ οπ§ΐηαηι οοηδΙ&ηίΐηοροΙίίαηεΓυιπ, τ. I, σσ. 86,8-88,ίο. 

4. Τ ό. Ρ γ ε § ε γ, αύτόθι, σ. XVIII, καί τοϋ αύτου, ϋίε Ετζε1ι1υη£ νοη Βαιι 

ά0Γ Η&§ί& δορύΐε, ΒΖ 10, 1901, σσ. 458-460. 

5. Ανωτέρω, σ. 229. 

6. Θεοφάνης, 1, 232,27-31 (άε Βοογ). 
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μέν τη μονψδία θρηνουν τήν κοινήν συμφοράν (στ. 78), έν δέ τη Ιστορία, 

γραφείση μετά ταϋτα, παραπονούμενον διά τήν έπικράτησιν των παλαμι- 

των. Επίσης ή φράσις του Προκοπίου : «προς άνίσχοντα ήλιον» (IV, 12,1, 

15,25-26) άπαντωσα έν τή μονωδία (στ. 76) άπαντα και έν τή Ιστορία του 
Γρήγορα (II, 749,15-16). Όμοίως ή έν στ. 75 τής μονωδίας φράσις : «'αϊθερίω 

άψίδί» αντιστοιχεί προς τήν έν τή Ιστορία : «ή μία των αιθέριων φάναι 

τεττάρων αψίδων» (Π, 749,15). 
2) Έντεταγμέναι έντός του κειμένου τής Ιστορίας έχουν παραδοθή 

τέσσαρες μονφδίαι τοϋ Γρήγορά : α') εις τον Ανδρόνικον Β', θανόντα 
τήν 13ην Φεβρουάριου 1332 (X, 1 : I, 465,5-472,6), β') εις τον Θεόδωρον 
Μετοχίτην θανόντα τήν 13ην Μαρτίου 1332 (X, 2 : I, 475,1 -481,13), γ') εις 
τήν μητέρα του Ανδρονίκου Γ' μοναχήν Ξένην, θανοΰσαν τον Αύγουστον 
τοϋ 1333 (IX, 6 : I, 490,14-495,11), δ') εις τον Ανδρόνικον Γ', θανόντα τήν 
15ην Ιουνίου 1341 (XI, 11 : 1, 560,13 - 565,13). Ό μελετήσας τά κείμενα ταϋτα 
Κ. Οιιϋΐαηά διεπίστωσεν ότι κοινά ελαττώματα καί των τεσσάρων είναι ή 
έπανάληψις των αύτών πραγμάτων, αί αντιθέσεις, τό πλήθος των βητορικών 
έρωτήσεων καί των αναφωνήσεων διά τοϋ επιφωνήματος ώ. .Λ Τά αύτά 
παρατηρούνται καί επί τής μονφδίας εις τήν άγίαν Σοφίαν* πβ. στ. 16 - 55, 

83 - 93, 96 - 103. 
3) Ευκόλως είναι δυνατόν νά άνιχνευθή πλήθος κοινών έκφράσεων 

καί εικόνων μεταξύ των τεσσάρων έν τή Ιστορία μονφδιών καί τής εις τήν 

άγίαν Σοφίαν, εις τάς οποίας ένησμένιζεν ό Γρηγοράς* οίον : 

Μονωδία άγιας Σοφίας 

τδ τής.. . συμφοράς μέγεθος (στ. 4). 

τον μεγέθους τής συμφοράς (στ. 106). 

ουρανός βροντών άνωθεν... κατά 

γής μνκωμένης και κάτωθεν άνατι- 

νασσομένης (στ. 1 - 3). 

τον οφθαλμού τής οικουμένης δυσ¬ 

τυχώς τοννν είναι σβεσθέντος (στ. 

18 - 19). 

1. Κ. ΟιιίΠαηά, Εδδώ 5ιιγ ΝίοέρΙιοΓβ ΟΓέβΟΓ&δ, Ρ»πδ 1926, σσ. 156-161. 

Ιστορία 

Τό τής συμφοράς μέγεθος (1,465,5). 

ουρανούς βοάν άνωθεν. . . γην δέ κά¬ 

τωθεν σειομένην (I, 466,6-7)· ουρανέ, 

πρόπεμψον βροντήν (I, 562,15-16)· 

νυν εδει πάντας ανθρώπους βροντής 

μεγάλης άνειληφότας... φωνήν (1,467, 

17-18)* ή. . · μεγάλη τής λύπης βρ ο ν- 

τ ή (I, 466,3-4). 

τους εαυτών έσβεσαν οφθαλμούς 

(I, 466,6). 

ό) νύκτας εκείνης ασυμπαθούς (I, 

470,21). ώ βαθείας νυκτός. . . (ί, 468, 

18-19)· 

(έν έπιλόγω) τδ στένειν έλεεινώς 

και δακρυειν ονδέποτ άν, οΐμαι, παν- 

σαίμεθα (I, 473,2-3)· 

(κατακλείς) πάντα γάρ λόγον οι 

τον βασιλέως ύπερβαίνουσι θρήνοι 

(I, 472,5-6). 

φευ τής των δεινών συνεχείας* 

β α β αϊ τής εναλλαγής τών πραγμά¬ 

των (I, 475,13-14). 

τδ ύμέτερον συγ κατέχωσε 

κάλλος (I, 478,5). τις πέτρα τον ημών 

κατέχωσε θησαυρόν; (I, 561,5). 

τις τον. . . λιμένα κατ έχωσε (ί, 

468,24-25). εις γην και κόνιν κατ έ¬ 

χω σ εν (I, 477,2). 

0 αν εϊν α ιρετ ώτερον ή διη- 

νεκώς άρτον οδύνης έσθίειν (I, 471,23). 

(αλλαχού τής Ιστορίας) 

τών έκ Β ρ ε τ τ ανίας και τών 

Ή κ ε αν ε ίων έκείνοιν μερών (II, 

911,21-22). 

μεμένηκεν ό θείος ούτος οίκος έκεϊ- 

θεν αμελούμενος τό παράπαν κάκ τών 

όρώντων άπάντων συχνά π ρ ο κα¬ 

λού μεν ο ς δάκρυα μή μόνον 

'Ρ ο) μα ίων αλλά και πάντων σχε¬ 

δόν εθνικών και αλλοφύλων αν¬ 

θρώπων (ΠΙ, 199,6-10). 

ώ τής αποφράδος και έπιρρήτον νυ¬ 

κτός (στ. 92). 

ούδ’ εί σφόδρα βουλοίμεθα, δυναί- 

μεθ’ άν τών θρήνων πεπανσθαι (στ. 

104 - 105). 

άλλ’ έστιν άμήχανον (άξιον είπεϊν 

τι τοϋ μεγέθους τής συμφοράς) (στ. 

106- 107). 

φευ τής κοινής ζημίας, βαβ αϊ 

τοϋ άννποίστου πάθους (στ. 16 - 17). 

εις ολέθρου χάος και σιγής και βυ¬ 

θού και σκότους άπαντας κατ αχ ώ- 

σ α σ α (στ. 94 - 95). 

εϊθε πάντως έ τ ε θ ν ή κ ε ιν προ 

τοϋ τον ιερώτατον νεών ούτως Ιδειν έν 

άώρω πεσήματι (στ. 85 - 86). 

μέχρι και βρεττανικών νή- 

σων... και αύτών δήπον τών ώ κ ε α¬ 

ν ε ίων ρευμάτων (στ. 13-15) 

πάντες οί τής βασιλίδος 

τ ή σ δ ε.. . ένοικοι... τήν εκ¬ 

κλησίαν οίκτ ρώς ανακαλούν¬ 

ται ... και κοινή σκνθρωπότης και 

στυγνότης και κατήφεια έκασταχον 

περιειλήφει τάς πόλεις και π άν 

έθνος οδύρεται. .. (στ. 9 - 13). 
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4) Ώς προς την γραφήν όμως είναι μέν εμφανής κατά τήν άπό μικρο- 

ταινίας άνάγνωσιν όμοιότης γραφικού χαρακτήρος μεταξύ τής χειρός τής 
γραψάσης τό κείμενον τής μονωδίας και των γνωστών αύτογράφων του 
Γρήγορα, τά όποια έχει έπισημάνει ό I. δενόοηΚο ή άλλ’ ύπάρχουν επί μέ¬ 

ρους διαφοραί επί τής μορφής είδικώς των γραμμάτων ζ, ξ, β, κ ή των 
συμπλεγμάτων εκ καί αγ (— άγιος). Ή αυτή χειρ έχει γράψει καί τούς έν 
φφ. 20Γ-21ν του ναί. £τ. 112 δύο ανωνύμους λόγους. Εις αύτήν ανήκουν 
ίσως καί αί έπιγραφαί των φφ. 5Γ, 11Γ, 52Γ, 82Γ. Σημειωτέον επίσης ότι έν φ. 

167ν υπάρχει ή συνοδεύουσα τον διάλογον του Γρήγορα «Φλωρέντιον» 

διευκρινητική σημείωσις, ήτις αύτόγραφος άπαντα έν νεί. §γ. 1086, ΐ. 2ν, 

μή περιλαμβανόμενου του «Φλωρεντίου» έν τω υπό έξέτασιν κώδικι. Είναι 
άρά γε πιθανόν τό περιέχον τήν μονωδίαν τετράδιον του βατικανου κώδι- 

κος 112 ή καί τό έτερον τό περιέχον τά άλλα κείμενα τής αυτής χειρός νά 
άνήκον κατόπιν των ανωτέρω εις τό προσωπικόν άρχείον του Γρήγορά1 2; 

Έν τή έπιχειρουμένη κατωτέρω πλήρει έκδόσει χάριν εύχεροΰς άνα- 

γνωρίσεως τό κείμενον των ύπεράνω των στίχων καί έν ταΐς ωαις προσθη¬ 

κών τίθεται εντός Γ ι, αί δέ αναγνώσεις έφθαρμένων σημείων καί αί 
συμπληρώσεις εντός < ). 

1. I. δενέεηΐίο, Είικίεδ $ϋΓ Ια ροΐέιηΐςυβ επίτε ΤΙιέοάοΓε Μείοείιΐΐε εϋ Νΐεέ- 

ρόοιε Οΐιουιηηοδ, ΒπιχεΙΙεδ 1962, σσ. 41, σημ. 6, 61, σημ. 5, 113, σημ. 5, 282 καί πίν. V, 

VI, καί τού αύτοϋ, δοιηε Αυΐο^ΓαρΗδ οί Νίεερίιοηΐδ ΟτεβθΓ3δ, Ζδοηιίΐί Καάονλ νίζ. 

Ιη$1. VIII,2, 1964, σσ. 435-450, βλ. καί πίνακας. 

2. Εις λεπτομερεστέραν έξέτασιν των κατά τον νβί. §γ. 112 προτίθεμαι νά προβω 
έν προσέχει μελέτη. 
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ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

ναι. βΓ. 112 

ε. ιΐν γ ~Ω γή και ήλιε (καί) ουρανός βροντών άνωθεν και (ά)ήρ πενθίκώς 

στνγνάζων και ψεκάόας αντί δακρύων έπαφιείς κατά γης μνκωμενης και κα- 

τωθεν άνατινασσομένης καί άναβρασσο μένης. τις όδυρτικος ισχυσειεν άν εκ- 

τραγωδήσαι τό τής ένσκηψάσης ήδη τελευτών συμφοράς μέγεθος και μετά 

5 προσφορών διωλυγίων οίμωγών καταστενάξαι τε και κατολοφνρασθαι την 

έπέχουσαν ταύτην άθλιους δεινήν και παγχάλεπον άωρίαν καί τήν σκοτόμαι- 

ναν; πέφρικε γάρ ήμϊν καί ο νους, έπεδήθη δέ καί ό δρομος τής γλωττης, 

δάκρυα δέ καί νύκτωρ καί μεθ' ημέραν τών οφθαλμών κρουνηδόν καταρρέονσι 

καί πάντες <5’ οί τής βασιλίδος τήσδε τής Κωνσταντίνου τον ϊσ αποστόλου 

10 μεγαλοπόλεως ένοικοι τήν πνευματικώς γεννησαμένην καί θρεψαμένην τού¬ 

τους αγίαν μητέρα, τήν εκκλησίαν, οϊκτρώς ανακαλούνται και άπαυστα μεθ 

οτι πλείστων τών θρήνων· καί κοινή σκυθρωπότης και στυγνοτης και κατή¬ 

φεια έκασταχον περιειλήφει τάς πόλεις καί παν έθνος δδύρεται μέχρι και 

βρεττανικών νήσων καί ηρακλείων στηλών καί αυτών δήπου τών ωκεανειοον 

10 ρευμάτων. 

Τό γάρ άγιον τοϋ θεόν ιερόν — φευ τής κοινής ζημίας, βαβαί τον ανυ- 

ποίστου πάθους, παπαί τών κοινών δακρύων καί όδνρμών, οΐμοι τής ημών 

έκπηρώσεως, τον οφθαλμού τής οικουμένης δυστυχώς το νυν είναι σβεσθ εν¬ 

τός—, ό ουράνιος άμβων, τό έξ αιρετόν τέμενος τής τοϋ θεόν λόγον σοφίας, 

20 έπικαιριώτατα ταυτηνϊ τήν έπίκλησιν είληχός διά τό έπιχωριάζειν καί ένοι- 

κεϊν εν αντω τον θεόν τή τον άρχαγγέλον φυλακή καί ταϊζ τών μαρτυρικών 

αγίων λειψάνων έξ αυτών κρηπίδων καί βάθρων στερροτάταις καί άσείστοις 

έπιπλοκαις καί περιπλοκαϊς Ισχυρώς άντειλημμένων ^πρόσθεν τοϋ θειοτάτον 

νεώ ϊέπΏ τω Γτά τον κρείττονοςΊ τά δεδωρημένα θεόθεν προστάγματα καί ιερά 

2Γ> προνόμια ταΐς εύαγγελικαϊς καί άποστολικαϊς διατάξεσιν έν αντώ πρότερον εκ- 

τελείσθαί' το ταμιεΐον τών ένθέων Οησανρισμάτων, τήν απάντων άγιασματων 

μεγίστην πηγήν, Γτο τής πίστεως έρεισμα, τό εις τήν πρώτην θέωσιν μεταποι¬ 

ούν καί άναγεννών τους χριστιανούς χάριτι παλιγγενεσίας ταΐς έλλάμψεσιν έπι- 

πεμπομένην, τό παρεχόμενον τάς υπέρ τον παντός προσευχάς ολοκλήρους τή έγ- 

4 τελευτών εοό. τελευτήν Κ (— ΚαΓηαηϊεεΙά); αη τελευταίου δοπόεηάϋΐη ? 6 δεινήν : 

δονήν Κ 16 πέπτωκεν ροδί Ιερόν 3.(30. Κ 19 έρράγη &ηίε ό ουράνιος 3(1(1. Κ 21 ή ροδί 
θεόν ροδυΐΐ Κ, δεό ηίΐ οραδ 27-33 τό είς... ήπτοντο ΐη ηΐ3Γβ. ίηΓ. Γ. 1Γ 

21. Βλ. άνωτ., σ. 243. 
21 - 24. Πβ. Διήγησιν περί τής άγιας Σοφίας, 14 : 92,14-17 (ΡτεβεΓ). 
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30 γινόμενη τοϊς έργοις θεία εν αντώ τον πνεύματος ένεργεία τό πριν άποστολικώς, 

τό νοερόν όχημα των πιστών, φ διά τής έκάστοτε των Θείων γραφών έν αντώ 

άναγνώσεως κατά μίμησιν ώς εφικτόν εποχούμενοι τής εις τά άνο) και άπρόσυ- 

λα πορείας ήπτοντο > τον επί τής γής διανγέστατον και κατάστερον ουρανόν, 

ϊτόν τής οικουμένης άγιον οφθαλμόν 1, την τών Θείων δογμάτων θεσπεσιω- 

35 τάτην μητρόπολιν, την εύκλειαν παντός τον ρωμαϊκού γένους καί μετά καν- 

χήσεως στέφανον, την κοινήν καταφυγήν καί παραψνχήν τών ψυχών Γκαί 

πόλιν άτεχνώς τού θεούΐ· τήν φαιδροτάτην εν έορταϊς εορτήν, τό καινότατον 

καί άμίμητον εργον — ούτε γάρ οψει οντ ακοή παρείληφέ τις Θανμασιώτερον 

έκ γε τον παντός αίώνος, ώς καί τούς όρώντας τή υπερβολή τον μεγέθους 

40 καί τώ μεθ* άπάσης αρμονίας άναλόγον καί οίονεί φυσικής διαθέσεως καλάει 

άπορεϊν καί διαπιστεϊν τώ άπαραμίλλω τής λαμπρότητος έκπεπληγμένους" τό 

κεκαλλιστενμένον καί υπερφυές θέαμα, τό ϊτής νέας Σιών άγιώτατον ό'ροςΐ 

πόσης τής βασιλίδος πόλεως τώ νψει θανμαστώς δποος πάντοθεν νπερκεί- 

μενον καί πάσαν ταύτην κατακοσμούν ώς άπό σκοπιάς καί περιοιπής ουρανίου* 

4ο ^το ενρύχωρον τής δικαιοσύνης χωρίονΊ, τό άμύθητον καί πολυπόθητον αεί 

κάλάος, τό τον φωτός τής ενσεβείας δοχεϊον ϊένορμιζουσών τών ψυχών "I 

καί αύ πάλιν ταϊς οϊκοθεν μαρμαρυγαϊς παρ’ εαυτού καί έν έαυτώ θανμασιω- 

τέραν άπαστράπτον ϊκαί ταϊς (. . . ιναϊς) οψεσιΊ τήν αϊγλην τή τού ήλαακον 
φωτός άπό τών ακτινών περιουσία καταλ^αμπούση καί πάσι μέρεσι διά τών 

50 φωταγωγών ύέλ,ων είσρεονση καί περικεχνμένη μετά κοσμιωτάτης σεμνό- 

τητος" τό λαχμπρότατον εγκαλλώπισμα τών έν τή πόλ,ει θαυμάσιων γεγενη- 

μένων έργων, τό έπιεικές καί προσηνές καί 'άαρόν καί ευμενές παραμνθιον 

τοϊς πόρρωθεν έκ τε πελαγών καί ηπείρων ές αυτήν καταίρονσι καί είσαφι- 

κνουμένοις τήν πόλιν δεξιάν ώσπερ προτεϊνον φιλάνθρωπόν τε καί ενπροσή- 

55 γορον καί μετά ψυχικής τέρψεως παοαπέμπον συν ευθυμία. 

”Αλλον άν τις εϊπεν ήλιον εύφνώς σννελών έκ μέσων άνίαχοντα τών 

λαγάνων τής πόλεως τούτον τον περιώνυμον ναόν καί παμμέγιστόν, δν δή 

βασιλεύς ό κράτιστός καί ύπερφυέστατος ’Ιουστινιανός άφειδήσας πάντων 

34 τον... οφθαλμόν ία γπ3.γ§. 37 &ηί© πόλιν όεΐεΐαπι εδί όντως 42 Σιών... όρος 

ία ηι&Γβ. 48 και... οψεσι ίη ηΐ3Τ£. 50 κοσμιοτάτης εοό. 51 ροδί λαμπρότατου 

άεΐείιιηι εδί και ποθεινότατου 

41-44. Πβ. Προκόπιον, Περί κτισμ., 1, 1, 27 καί Προκόπιον ρήτορα, Περί τής 
άγιας Σοφίας, ΡΟ 87,3, στ. 2829 Β. 

45-46. Πβ. Προκόπιον, £ν8’ άνωτ., I, 1, 28. 

47 - 49. Πβ. Προκόπιον, ενθ’ άνωτ., I, 1, 29 - 30 καί Προκόπιον βήτορα, ενθ’ άνωτ., 
στ. 2829 €. 

58-60. Πβ. Προκόπιον, ενθ’ άνωτ., I, 1, 23· I, 1, 50 καί Προκόπιον ρήτορα, 

ενθ’ άνωτ., στ. 2828 Β. 
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γ,ι) χρημάτων τη μεγαλοφυϊα τής γνώμης πάααις σπονόαϊς και περινοιαις και μη- 

. ι2γ χαναϊς εκ πάσης ηλικίας και τύχης άνθρωποί καί \ τοπον και γένους παντός 
τοίς πλεονεκτήμασι και ταϊς από τον νοός ί μηχανημασι και ταϊςΊ δειναΐς 
τέγναις και έπιστήμ(αις) περιδεξίοις σννδεδραμηκότος εν βασιλικαϊς ακριβέ- 

στάταις έπιλογαϊς ή το γε άληθέστερον είπείν μάλιστα τοίς εν αντίο ασφαλώς 
καί βεβαίως καί άπαραβάτως ίζεονση ψυχή καί ενθντάτη καρδίαςί καθυπε- 

65 σχημένοις Θειοτάτοις προνομίοις οϋτω τοι ΐσχνσεν άνεγεϊραι ουδέ γάρ 
άλλως ένόν, Γοτι γε καί πάς λόγος ρητορικής πιθανότητας εις τοϋτ αυτό δια- 

πίπτων ενρίσκεται τέως 1 —, ιυστε δη τά μυστικά έν αύτω τον θεόν και άρ¬ 

ρητα σνν άγγελικ,αίς άγιστείαις ^ αποστολικ,ώς και αζιως προς των εγκανο- 

νως άνηγμένοον καί βιονντων άποστολικονς και αζιως τοΰ επαγγέλματος πορριο 
70 τής ιλνος τε καί άχλνος καί οντω τε ευαρεστούνται θεω~\ Ιερονργεϊσθαι επί 

τή των ενσεβώς Γκαί θεοφιλώς βασιλευόντων1 και παντός τοΰ χριστωννμον 
λαόν σωτηρία καί τή αυτιών γε των άσεβοον επιστροφή προς το θειον ?κατά 
ταύτά δνναμένων έζιλάσκεσθαι τό κρεϊττον τοίς καταλληλωις τε και γνησιο)ζ 

όπωσονν έγγίζονσι1. 
75 Τούτον εΐδον άπάση τή αιθέρια) άψίδι, ίσον είπείν ονρανιω ϊριδι, πε- 

πτωκό{τα) εκ τον μέρους τον προς άνίσχοντα ήλιον καί Γαϊθριον ως έν σκοτφ 
των ψυχών έσταηα εις τονμπαλιν τή υπερβολή τής ανίας1 και ρήζιν νποσταντα 
ϊκαί οίονεί κεχηνότι στόματι την κοινήν κατοδνρόμενον συμφοράν, ώς δη ημών 
άρα πάσαις ψήφοις καί είς τούτο καταδεδικασμενών μηκέτ εχειν απολαυειν 

80 των εντεύθεν κοη>ή(ν κα)τ(ά') παν ότιοϋν προς χρείαν γιγνομενών επι 
σνστάσει καί τή καλλίστη {ώς καί} πρότερον επιγνωσει τον γενονς (μετ^α 
προσρήσεως ευκλεούς καί γνησιωτάτης σνναισθήσεως και φιλαλληλίας^. 

"Ω πώς έξίσχνσα προς σέ τον φίλτατον διά τής γλωττης έξαγγείλαι 
τό πάθος έκ των μέτριων καί ονκ ένεός καί άφωνος πανταπασιν εγενομην ; 

85 είθε πάντως έτεθνήκειν προ τον τον Ιερώτατον νεόον όντως ίδεϊν έν άώραγ 
πεσήματί' Γώ τής τον θαυμάσιου εδάφους καί εναρμύστου κατά τεμάχη 

61 ταϊς1 ροδί αχίοΐϊίίοηειτι ιηιιίαηόυΐΉ εδί ίη τοϊς 64 καρδίας : 3η καρδία, δοπβεη» 

Η»γπ? 67 ενρίσκεται τέως ιη ΐϊΐ3Γ£. 68-70 προς... Οεφ ίη ηι&Γ§. 71 ενσεβώς εχ 
ευσεβών βασιλευόντων δοπρΐυηι 6$ί 5ΐιρΓ3 βασώέων, μυοό όεΐείυηι 6δί 72 αηίε επι¬ 

στροφή όεΐείυηι εδί έττιγνώσει και 73 δνναμένων 1ε§ί ΓιίΙετ&δ όίίΐίαΐεδ Ιεεία αόάίίαηιβηΐ: 

73-74 τοϊς... έγγίζουσι ϊη γπ&γ§. 76 αηίε αϊθριον όεΐεΐυηι εδί συντριβήν 78 - 82 ώς 
δή... φιλαλληλίας ίη ηι&Γβ. 3ϋρ. ί. 12Γ. 86- 89 εύαρμόστον... τέρψεως ϊη ηΐ3Γ§. 

76. Πβ. Προκόπιον, ένθ’ άνωτ., I, 1, 40, 68 και Προκόπιον ρήτορα, ένθ’ άνωτ., στ. 

2832 Β. 
85 - 86. Πβ. Προκοπίου σοφιστοϋ Γάζης, Μονφδίαν εις την αγίαν Σοφίαν πεσοΰσαν 

υπό σεισμού : «και ού μεϊζον ονκ ήν κακόν ή ίδεϊν ή άκοΰσαι καί ον προαποΟανεϊν πας αν 
ηϋξατο», ΡΟ 87,3 στ. 2840 Α. 
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αηδέστατης συντριβής, δπερ έπάτονν πόδες τζοαέων ώ τής εντεύθεν εις πάντας 

μείζονος διελασάσης οδύνης και λύπης άντ'ι τής πρότερον ευφροσύνης εκείνης 

και τέρψεως- ώ τον οικείου και φιλοστόργον και άπαραμνθήτου πάθους τοις 

90 σπονδή γης άνθρώποις δυστυχώς παραμένόντας και καθ’ έκάστην έπϊ μάλλον 

άναπτομένον ώ πώς θεός όργισθεις τον ίερώτατον προήκατο δόμον εν ερη¬ 

μιά; ώ τής αποφράδος και έπιρρήτου ννκτός, ή / (άλ)γεινοτάτην εν (τή) ημέρα 

<· * ·# 'ζωθν ν/*ών> νύκτα των ημετέρων ψυχών τε Τ έπαρασαίμην άν σοι 

δικαίως, ερεβεννή μάλιστα νυκτών άπασών, ώς εις ολέθρου 'χάος και σιγής 

95 και βυθού καί σκότους άπαντας καταχώσασα τή τού έπεράστου καί μεγίστου 

κατασκευάσματος άποκρύψειΐ τις γάρ άναπολών την χθες αυτού ευκοσμίαν 

καρτερήσει τον ήλιον όράν ; τις αγαπήσει το ζην νεκρωθέντος του την ζωήν 

ήμιν το πρόσθεν ήδίστην ίκατ άμφω^ παρεσχημένον *τή πλέον ή κατά γεω¬ 

μετρικών όροον Ισότητα των κοινών νόμων εύθύτητώ, νϋν δέ παρασκευάζοντας 

100 ήδέως καθ’ εαυτών τον θάνατον εϋχεσθαι; ϊτίς ταυτηνι τήν ερημιάν βλεπο- 

μένην ώς μή ώφελεν ήδη άντιθεις τή προτέρα λαμπρότητι τον νεώ και το 

μεγεθος αυτού και το κάλλος βαλόμενος εις νούν ονκ άν έπιτείνειε εις οσον 
πλεΐστον τους θρήνους ;Ί 

αΩστ έγωγε, οϊμαι δέ καί πας όστισούν, ούδ’ εί σφόδρα βουλοίμεθα, 

105 δνναίμεθ’ άν τών θρήνων πεπαϋσθαι- και δύναμιν άν ηνχόμην παρά των Μου¬ 

σών λαβεϊν, ιό στ αξιον είπεϊν τι τού μεγέθους τής συμφοράς, άλλ’ έστιν 

άμήχανον τούτο τοις πάσιν ή γάρ από τής άπενκταιοτάτης καταπτοοσεως 

τού νεω βαρύτατη μετ’ ήχον ^ βίαιου1 βροντή έμβεβροντημένους ημάς τους 

αθλίους άπεργασαμένη μηδέν προς έπος διεξελθεϊν παρεσκεύασε, και πέφυκεν 

110 άρα τον νούν έξιστάν λύπη παράλογος ταϊς ύπερβολαϊς άδοκήτως έπεισπε- 

σούσα. 

ΣΤΑΥΡΟΣ 1Ω. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 

89-93 ωτοϋ... ψυχών τα... ίη ηΐ3Γβ. ιηί. ί. 32Γ; δεομΐ6ηίί& αΟΟΐΙαπιειιΟ ίη ϊηΐ3 

αιΐοε Γ. 12Γ δοπρίδ εχδΐίηοΐα δυηί 93 - 96 έπαρασαίμην... αποκρέψει ίη ηΐ3.Γ§. ίηΓ. Γ. 12Γ 
5υρΓ& 3θς)ίί&ιηοηίαιη ϋη. 89 - 93 99 ημάς ροδί παρασκ&νάζοντος 3(3(1. Κ 100 - 103 τις... 

θρήνους ίη ιώ&γ§. ίηΓ. Γ. 12ν; τις ταυτηνι βηϋε ωστ έγωγε (Ιίη. 104) ίη ηΐ3Γ£. δοπρίυπι εδί 

υι &(Ι<Ιίί3Γηεηίί Ιοειιηι ίη εοηίεχΐυ ίικϋεεί 102-103 τούς θρήνους εις όσον πλεΐατον εοά. 

87. Ήσαΐας κς', 6. 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

Ό τελευταίος τών Κομνηνών, ό Ανδρόνικος (1183 - 1185), μολονότι 
επί δύο μόνον έτη περιεβλήθη τον αύτοκρατορικόν μανδύαν, είναι έξόχως 
ένδιαφέρουσα μορφή τής βυζαντινής ιστορίας. Ή βραχεία βασιλεία του, 

ή όποια ήρχισεν υπό τάς φρενιτιώδεις επιδοκιμασίας του πλήθους τής 
Κωνσταντινουπόλεως 1 και έτερματίσθη κατά τρόπον ιδιαιτέρως σκληρόν 
και άποτρόπαιον -, συμπίπτει μέ μίαν πολυτάραχον περίοδον τής ιστορίας 
του βυζαντινού κράτους, περίοδον χαρακτηριζομένην από πολλάς και 
ποικίλας αντιθέσεις δείγματα τής παρακμής, εις τήν όποιαν εΐχεν όριστικώς 
πλέον είσέλθει το Βυζάναον μετά τον θάνατον τού Μανουήλ. 

Έκ τής καταφανούς αδυναμίας τής αύτοκρατορίο^ς επωφελούνται οί 
εξωτερικοί εχθροί, Ούγγροι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Νορμανδοί και πλήττουν 
αυτήν λ Άλλα και «ώ χειρ ούκ έπεξήλθεν άλλόγλωττος, τούτο ή εγχώριος 

έθέριζε δεξιά» ι. Οί εσωτερικοί εχθροί, άντίπαλοι τού αύτοκράτορος, κηρύσ¬ 

σουν ανεξάρτητα τμήματα τής αυτοκρατορίας, ώς ό Ίσαάκιος Κομνηνός 
τήν Κύπρον. Ή προσπάθεια τού Ανδρονίκου νά άναχαιτίση τήν έπερχο- 

μένην κατάρρευσιν έπέφερε καλά, άλλα καί δυσάρεστα άποτελέσματα. Εις 
τό εσωτερικόν άπέβλεψεν εις τήν έξασθένησιν τής αριστοκρατίας, τήν όποιαν 
έφοβείτο, καί εις τήν άνόρθωσιν τής διοικήσεως. Κατώρθωσε νά άποκαθάρη 
τον κρατικόν μηχανισμόν, νά περιορίση τάς καταχρήσεις, νά βελτιώση 

1. Ευστάθιος, 32. 17 (Κ γ Γ ί Ά ^ ί (1 ΐ 5) : «Ούκονν ήσπάζοντο εκείνον, έφίλουν πρό¬ 

σοδόν τε, ού τήν θέαν ενχυντο, και χεϊρας, εφ’ αϊς έπεποίθεισαν, επ' ανταΐς ένεθουσίων, 

εξηρεύγοντο επαίνους παντοδαπούς, άνεβόων συχνά δόξαν τω θεά)». Ν. Χωνιάτης, 300, 9 

(Βοηη) : «ή πάσα πόλις προς Ανδρόνικον έβλεπε, και ή εκείνου άφιξις ώς έν σκοτομήνη 
λαμπτήρ και άστήρ άρίζηλος έδοξάζετο» και 328, 6 κέξ. Μ. Χωνιάτης, I, 164, 7 (Λάμ¬ 

προς) : Αν επέτασε μέν ή Κωνσταντίνου τάς πύλας άπάσας, πολϊται δέ πάντες κατά 

τά έθνη τών μελισσών έξεχέοντο ... τον πάμμεγαν ϊόεΐν 5Ανδρόνικον χρόνιον φανέντα . ., 

και μύρια 'Ρωμαίοις αγαθά φέροντα» καί I, 165 , 28 : «άνά στόμα πάν ο μέγας Ανδρόνικος 

άδόμενος έκειτο καί ούδείς ήν τών άπάντων, ός ον τής μεγίστης αρχής έπεψηφίζετο άξιον 

και τό μέλλον ώς παρόν έώρα καί προηγόρενε...». 

2. Ν. Χωνιάτης, 456, 24 : «ονδέν τι τών κακών ένέλιπον, ό μή είς Ανδρόνικον 

άνοσίως ειργάσαντο». 

3. Ο. ΟδίΓΟβΟΓδΙ^ν, ΟεδεΗίεΗίε <3εδ 5γζ&ηίίηίδθ1ιεη δί&αίεδ3, Μϋηεϋεη 1963, 
σσ. 329 κέξ. Ο γ. Μοτ&νοδίΐί, Ροιιγ υηε &11ί3ηοε ϋγζ3ηΐίηο - ϋοη§Γθίδε, Βγζ&ηΐίοη 8, 
1933, σσ. 555 -568. 

4. Ν, Χωνιάτης, 340, 22. 
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την δικαιοσύνην \ Διά νά έπιβληθή έχρησιμοποίησε τήν δυναμιν και τήν 
βίαν, διά τούτο ή περίοδος τής βασιλείας του είναι πλήρης ώμότητος -, 
διωγμών3, συνωμοσιών. ΤΗτο φοβερόν νά έμπέση τις «τοίς τον Ανδρο¬ 

νίκου άφύκτοις λίνοις» λ Συλλαμβάνει τούς αντιπάλους του «ώσεί και ιχθύος» δ. 

Έξ αύτών άλλους «έδικαίωσεν εις ειρκτήν» δ, άλλους «εις άεκρνγίαν υπέρο¬ 

υ ίους έστειλε»5 6 και άλλους «έμέρισεν εις τε τυφλούς εκ σιδήρου καί μή 

τοιοντονς»3. Οί δυσηρεστημένοι «ονς ό Ανδρόνικος φαύ/.ως διέθετο»ι; 
όλονέν ηυξάνοντο. 

Έκ των εξωτερικών εχθρών καίριον πλήγμα κατέφεραν οί Νορμανδοί. 
*Ως επί Ροβέρτου Γισκάρδου εμφανίζονται και πάλιν προ του Δυρραχίου- 

τώρα όμως δεν αναχαιτίζονται αλλά καταλαμβάνουν τό Δυρράχιον, τήν 
Κέρκυραν, τήν Ζάκυνθον, τήν Κεφαλληνίαν και τέλος μετά έξαντλητικήν 
πολιορκίαν τήν «λογίμην» Θεσσαλονίκην 7. Τό άντιλατινικόν πνεύμα του 
όχλου τής Κωνσταντινουπόλεως, τό όποιον όλίγας μόνον ήμέρας προ τής 
εισόδου τού Ανδρονίκου εις τήν πρωτεύουσαν είχεν έκδηλωθή δΤ άγριας 
έπιθέσεως κατά τής Λατινικής συνοικίας8 9 10, ηΰξησε τήν εχθρότητα των 
Δυτικών κατά τοΰ Βυζαντίου. Αί αγριότητες τών Νορμανδών μετά τήν κατά- 

ληψιν τής Θεσσαλονίκης έμφανίζονται ώς έκδίκησις δι* όσα έπαθον οί 
Λατίνοι κάτοικοι τής πρωτευούσης Οί Νορμανδοί προχωρούν κατά τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τής όποιας ό λαός επαναστατεί κατά τοΰ Ανδρονίκου. 
Ό προ ολίγων μόλις ετών επευφημούμενος ώς σωτήρ έβασανίσθη, ήκρω- 

τηριάσθη, περιυβρίσθη περιαχθείς εις τάς οδούς τής πρωτευούσης καί έθα- 
νατώθη κατά τρόπον άπάνθρωπον ιυ. 

1. Ν. Χωνιά της, 421, 16-430, 16. 

2. Ευστάθιος 54, 17 κέξ. Ν. Χωνιάτης, 374, 3 - 375, 11. 
3. Εύστάθιος, 52, 33 : «τή θηριωδί^ τό κατά πάντων φοβερόν πραγματεύεται». 

Ν. Χωνιάτης, 336, 7 ; «ον γάρ εκλεκτός μόνον άπας και υψηλός τής εναντίας ών 5Ανδρόνικό) 

μερίδος έπααχε τά οίκτρότατα, άλλα και περί τούς οικείους θεραπευτήρας άπιστότατος ,. .». 

4. Εύστάθιος, 78, 23. 

5. Εύστάθιος, 40, 19-26. 

6. Εύστάθιος, 56, 16. 

7. Ν. Χωνιάτης 413, 9. Εύστάθιος 2, 2 : «ήρρωστημένης μεν επί τής κατά τον Κο- 

μνηνόν Ανδρόνικον δυσδαίμονος βασιλείας καχεξίας λόγω, ήν εκείνος φαύλα διαίτων κατά 

τής οικουμένης πολλή ν έκ μακροΰ ήθροιζε». 

8. Εύστάθιος, 34, 25 : «ώς ον μόνον τών άνθ οπλιτών Λατίνων κατεφέροντο οί τοΰ 

Ανδρονίκου, αλλά καί δσοις περιεποιείτο ελεον τό άπάλαμνον». Ν. Χωνιάτης, 325, 20-326, 

22. Μ. Χωνιάτης, I, 164, 26 : «άπαλ,λαγήναι τυραννικής καί λατινικής παροινίας, καί καθα¬ 

ρόν καθαρώς βασιλ,εύειν επιμιξίας βαρβαρικής». 

9. Β. Ε ά ν & § η ΐ η ΐ, Ειΐδίαζίο άϊ ΤοδδαΙοηίοΒ, Εβ δδρυβΜζίοηο άΐ Τβδδ&Ιοηίθ3, ίοδίο 
οπΐϊοο, ίηίΓοάυζΐοηε, 3ηηοί3ζΐοηί όί 8 I ΐ 1 ρ ο η Κ υ γ ί 3 Ε ϊ (ϋ δ, Ραΐεπηο 1961, σ. XII 

(ΡΓοεηιίο). 

10. Ν. Χωνιάτης, 455, 15 -458, 16. 

Τά γεγονότα τής βραχείας καί πολυταράχου βασιλείας τοΰ "Ανδρονίκου 
εξιστορούν οί σύγχρονοι ιστορικοί: Ιωάννης Κίνναμος, Εύστάθιος Θεσ¬ 

σαλονίκης, Νικήτας Χωνιάτης. Ούχι ό?άγον όμως συμβάλλουν εις τήν 
γνώσιν τής περιόδου εκείνης τής βυζαντινής ιστορίας οί Λόγοι καί αί Έπι- 
στολαί τού "Αθηνών Μιχαήλ, τού Χωνιάτου. Οί ανωτέρω συγγραφείς πολυ¬ 

μαθέστατοι καί λογιώτατοι, καλλιεργοΰντες λογοτεχνικά είδη, τά όποια 
έκληροδότησεν εις τό Βυζάντιον ή ελληνική παράδοσις, προσπαθούν νά 
μιμηθούν τό ύφος καί τήν γλώσσαν τών συγγραφέων τής παραδόσεως 1 

χρησίμοποιοϋντες άφθόνως εικόνας, λέξεις, σχήματα λόγου έκ τών «θύρα¬ 
θεν σοφών» καί κυρίως έκ τοΰ Όμήρου. Γενικώς ή χρήσις στοιχείων έκ 
τής έπικής ποιήσεως προς διακόσμησιν τοΰ ύφους τών συγγραφέων είναι 
ιδιαιτέρως συχνή κατά τήν έν λόγω περίοδον. Είναι δύσκολον νά εϋρωμεν 
κατά τον ιβ' αιώνα συγγραφέα, ό όποιος νά μή παρουσιάζη έστω καί άπο- 
μεμακρυσμένην άπήχησιν τών έπών. Εις τά συγγράμματα τών συγγραφέων 
τής εποχής έπανευρίσκομεν τούς ήρωας καί τά επεισόδια τού Τρωικού 
πολέμου. Κατ’ έξοχήν ή ιστοριογραφία, ή οποία εξιστορεί τά «κλεα άνδρών» 

τής εποχής, ζητεί νά έκφρασθή διά στοιχείων έκ τής?ήρωικής ποιήσεως. 
Ή "Αννα ή Κομνηνή γίνεται «όμηρικωτάτη» διά νά περιγράψη ήρωικάς 
πράξεις2. Οί λόγοι καί αί πράξεις τών συγχρόνων άνδρών παραβάλλονται 
προς τούς λόγους καί τάς πράξεις τών ομηρικών ηρώων, οί όποιοι είναι 
πρόσωπα οικεία εις τούς πεπαιδευμένους Βυζαντινούς. 

Εις ύφος διηνθισμένον δι" ομηρικών λέξεων, πλήρες υπαινιγμών εις 
τήν επικήν ποίησιν διηγείται ό Νικήτας Χωνιάτης τον βίον τού "Ανδρο¬ 
νίκου. Αί πράξεις τού βυζαντινού αύτοκράτορος παραβάλλονται προς 
τάς πράξεις τών ομηρικών ήρώων. Ό "Ανδρόνικος «μηδ’ όψοφάγος περισ¬ 

σόν ήν και άκρατώς έχων κοιλίας ώς ζωροπότης και τένθης, άλλα κατά 

τούς 'Ομηρικούς ήρωας μάλιστα τοίς όπτοϊς προσέκειτο τω 

πνρί»'ό. Όμοίως αί πράξεις του περιγράφονται δι" ομηρικών λέξεων «και 

αυτός Ανδρόνικος μιστνλλων αύτοχειρί κρέας έλάφειον ή κάπρον 

μονάζοντος, καί οπτών περιφραδέως πνρί, και τοιαϋΟ έτερα, 

όπόσα τεκμηριάζειν εχονσι βίοτον άνδρός πεποιθότος επί τάξω και ρομ¬ 

φαία καί ΐππο ις ώκύπο σ ι»4. Ό "Ανδρόνικος δεν ήδυνήθη νά συγ- 

1. Μ. Χωνιάτης, I, 163, 5 : «Νϋν εδει ποιητικήν τε καί σοφιστικήν άναβιώναι καί 

ρητορικήν άναλ.αβέσθαι μένος εκείνο καί θάρσος, καί άλλην άλλο τι τών του μεγαλουργού 

βασιλέως (Ανδρονίκου) κατορθωμάτων άπολαβονϋαν ϋμνεϊν». 8ΐ.ΚγΓί&Είάίδ, ΕυδΙδ- 

ζϊο, Εα εδριίβπ&ζίοηβ άί Τεδδ3ΐοηΐθ3. . σσ. XXXI- XXXII. 
2. Ο. ΒυοΕΙετ, Αηη3 Οόϊηηβιια, ΟχΓογιΙ 1929, άνατύπωσις 1968, σ. 199. 

3. Ν. Χωνιάτης, 458, 21. 

4. Ν. Χωνιάτης, 433, 21 κέξ. 
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κίνηση τούς συλλαβόντας αυτόν «α γόο ανόσια διεποάξατο έργα, ταντα 

ώσει κηρός τάς των κατέχοντας αυτόν επέβνσεν άκοάς, και ονδεϊς ονδένα οίκτος 

είσηει ονδ’ ενήχησις ήν, ών κατά Σειρήνας έμελωδεί γνναικωδώς» χ. 
Χαρακτηριστικόν τής ομηρικής ποιήσεως είναι ή αναπόσπαστος 

σύνδεσις των ούσιαστικών μεθ’ ώρισμένων χαρακτηριστικών επιθέτων ώς : 

νεφεληγερέτα Ζεύς, γλαυκώπις "Αθήνη, οΐνοπα πόντον2. Τούτο μιμού¬ 

μενοι οί βυζαντινοί συγγράφεις κοσμούν τούς συγχρόνους άνδρας δι’ επι¬ 

θέτων των ομηρικών ήρώων, προς τούς οποίους έχουν τήν γνώμην δτι όμοια- 

ζουν. Ό Ανδρόνικος κοσμείται ύπό τού Ν. Χωνιάτου 6Γ επιθέτων άποδι- 

δομένων ύπό τής έπικής μούσης εις τον κατ’ εξοχήν ομηρικόν ήρωα τον 
Όδυσσέα : πολύτροπος3, πολύτλας4, πολυτλήμων5, πολύμητις'5, πολύ- 

φρων \ ταλασίφρων8. 

Πολλάς ομοιότητας παρουσιάζει ό 5Ανδρόνικος προς τον βασιλέα 
τής Ιθάκης. Παρ’ δλον ότι διήνυεν ήδη τήν έβδόμην δεκαετίαν τού βίου, 

δτε άνήλθεν εις τον θρόνον τού Βυζαντίου, ήτο «την τον σώματος φυήν 

ευφυής, άγητός τό εΐδος, όρθιος άναβαίνων, τήν ηλικίαν ηρωικός, καν τω 

βαθεϊ γήρα τήν όψιν νεοειδής, υγιεινότατος τε ανθρώπων»9. "Αλλά καί 
ό Όδυσσεύς όταν φθάνη είς τήν νήσον τών Φαιάκων δεν είναι πλέον εις 
τήν προπήν νεότητα. Προ εϊκοσιν ετών είχεν αναχωρήσει έξ Ιθάκης είς 
ανδρικήν ήλικίαν. Παρά ταΰτα παρουσιάζεται εις τήν Ναυσικαν «κάλλεϊ 

και χάρισι στίλβων» 10, ούτως ώστε ή νεαρά βασιλόπαις εύχεται: «αϊ γάρ 

εμο'ι τοιόσδε πόσις κεκλημένος εϊη» 11. 

Ό Ανδρόνικος δμοις έκτος τού άθλητικοΰ σώματος 12 καί τής χάριτος 
τού ομηρικού ήρωος διαθέτει καί τήν έξαίρετον ευστροφίαν του. Δεν είναι 

1. Ν. Χωνιάτης, 455, 10. 

2. Μ. Ραιτγ, Ε’έρίΐΗέίο ίΓ&άίΐϊοηεΠε άεηδ Ηοηιέΐ'β, Ραιϊδ 1928. 

3. α 1, κ 330. Ν. Χιονιάτης, 455, 10. 

4. Έπίθετον τοΰ Όδυσσέως 42ίς άπανιών παρ’ Όμήρω. Ν. Χωνιάτης, 557, 7. 
5. Η 152· σ. 319. 

6. Έπίθετον τοΰ Όδυσσέως άπαντων 78άκΐς παρ’ Όμήρφ. Α 311· Φ 355’ φ 274 
κ.ά. Ν. Χωνιάτης, 139, 12· 329, 11· 454, 17. 

7. Έπίθετον τοΰ Όδυσσέως α 83* ξ 424, 464- υ 239, 329· φ. 204, άλλα και τοΰ Ήφαι¬ 
στου Φ 367· η 297. Ν. Χωνιάτης, 171, 13’ Μ. Χωνιάτης, I, 164, 28' 171, 28. 

8. Έπίθετον τοΰ Όδυσσέως 12άκις άπαντων παρ’ Όμήρφ Β 466· α 87, 129. Ν. Χω¬ 
νιάτης, 186, 5. 

9. Ν. Χωνιάτης, 458, 19-21. 

10. ζ 237. 

11. ζ 243. Είς τούτο συντελεί καί ή θεά Άθηνα ζ 229-235. 

12. Ν. Χωνιάτης, 135, 7 : «το τη ρώμη πολλών διαφέρειν καί ή εϋ Αχούσα πλάσις 

τοΰ σώματος αξία ονσα τυραννεϊν καί τό τον φρονήματος άταπείνοπον... το έν μάγαις έν- 

όέξιον και τό τον γένους επίσημον, ..». 
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μόνον γενναίος, άλλα καί πολυμήχανος λ Δέν διακρίνεται μόνον διά τήν 
τόλμην, άλλα καί διά τήν ευγλωττίανΓνωρίζει νά συνδυάζη ανδρείαν 
καί πονηριάν, πειθώ καί εξαναγκασμόν. Ό πλάνης καί πλήρης περιπετειών 
βίος του καί ή ίκανότης του νά υπερπήδα τάς έμφανιζομένας δυσκολίας 
καθιστούν αυτόν άξιον νά παραβληθή προς «ανδρα πολύτροπον, ός μάλα 

πολλά πλάγχθη». 

Μέχρι τής στιγμής κατά τήν οποίαν είσήλθεν είς τήν Κωνσταντινού¬ 

πολή, διά νά όναλάβη τήν διακυβέρνησιν τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, 

είχε ζήσει τον πλέον περιπετειώδη βίον, τον όποιον έζησέ ποτέ βυζαντινός 
πρΐγκιψ. Χαρακτήρ ζωηρός, ριψοκίνδυνος, τολμηρός, φιλήδονος3 «τάς 

λαβάς έκφενγων τοϋ Μανουήλ άειφνγίαν εϊλετο»4, «πολνπλανέστατος 

ανθρώπων γενόμενος» 5. “Ητο εύπρόσδεκτος είς τάς αύλάς τών ξένων ηγε¬ 

μόνων15 από τοΰ Ρώσου πρίγκιπος τής Γαλίτζης 7 μέχρι τών μουσουλμά¬ 

νων τής Μ. Ασίας8. Πλαναται είς Κιλικίαν 9,Συρίαν '°,Τβηρίαν 11, Παλαι¬ 

στίνην 12. Ώς ό ομηρικός ήρως «πόλεις άμείψας συχνός και πλεϊστα εθνών 

αστεα κατιδός» 13 κατέστη πολύπειρος «πολυπλάνοις πλάναις... γεγυμνα- 

σμένος» Χ4. Δέν αντιμετώπισε Κύκλωπας καί Λαιστρυγρνας, Σκύλλαν καί 
Χάρυβδιν, αλλά καταδιώξεις, εξορίας, φυλακίσεις, ένέδρας. Είναι πολύ- 

1. Ν. Χωνιάτης, 295, 17 : «πολυμήχανος ό’ ών Ανδρόνικος καί παντοίοις δόλοις 
καζόμενος». 

2. Ν. Χωνιάτης, 298, 17 : «καί ταντα λ^έγων καί γράφοον μεθ’ οΐας ονκ είποι τις 

αν πειθανάγκης καί λ,αμνρότητος». 

3. Ν. Χωνιάτης, 417, 12 : «Επικούρειος τε ήν καί Χρυσίππειος...». Ήρως άναρι- 

θμήτων ερωτικών έπεισοδίων άποκαλεϊται ύπό τοϋ Οά. ϋ ί βύ], Ρΐ^υΓεδ βγζαηΐίηεδ Π, 

Ρ&τίδ 1927, σ. 93 : «ϋοη Ιοιι&η». 

4. Ν. Χωνιάτης, 294, 16. Πολλάκις ό έξάδελφός του αύτοκράτωρ Μανουήλ έπέ- 

δειξεν εύμενή προς τόν Ανδρόνικον διάθεσιν. Κίνναμος, 124, 17 (Βοηη). 

5. Ν. Χωνιάτης, 462, 5. 

6. Ν. Χωνιάτης, 185, 12 : «χώραν ό5 εκ χώρας άμείβων, καί ήγεμόσι καί δυνά- 

σταις έπιξενιζόμενος πολνπλανής, καί παρ’ οϊ.ς κατέλνε, τιμήεις ών και αΐδέσψος καί φιλο¬ 

φροσύνης δτι πλιείστης καταξιονμένος καί δωρεών αδρών έν μεθέξει γινόμενος». Μ. Χω¬ 

νιάτης, I, 168, 16-172, 21. 

7. Ν. Χωνιάτης, 171, 5 -172, 21, Κίνναμος, 232, 9. 

8. Ν. Χωνιάτης, 185, 16. Κίνναμος, 251, 3 - 6. 

9. Κίνναμος, 121, 18· 124, 12. Ν. Χωνιάτης, 180, 6-181, 17. Μ. Χωνιάτης I, 166, 
27- 167, 26. 

10. Ν. Χωνιάτης, 182, 4. 

11. Κίνναμος, 251, 2. Μ. Χωνιάτης, I, 169, 18. 

12. Κίνναμος, 250, 9. Ν. Χωνιάτης, 183, 24- 185, 12. Μ. Χωνιάτης, I, 167, 27. 

13. Ν. Χωνιάτης, 294. 17. Μ. Χωνιάτης I, 169, 15 : «ών είδε ν αστεα καί νόον εγνω», 

Πρβλ. α 3. 

14. Εύστάθιος, 44, 4. 
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πλαγκτοςι. Κατά τάς δύσκολους περιστάσεις διαλάμπουν αί εξαίρετοι 
Ικανότητες του. Είναι πολύτροπος, πολύμητις, πολύφρων. «Ο γάρ πολν- 

πλαγκτος ούτος και ταλασίφρων 'Ανδρόνικος τάς καθ’ αυτόν προσβολας 

ενμαρώς απεκρονετο, και τών θηράτρων κονφως νπεραλλο μένος, απερ 

ανχώ πολλάκις νψηπλοντο και έξετείνετο, άπαγίδεντος ψ και άθήρευτος» *. 

'Ως λέγει και ό «πολύς έν λόγοις» Ευστάθιος, «μικρόν άν δεήση τις είπεϊν, 

ώς δια βίου κατώρθον το και φυγάς είναι και διαδιδρόσκειν τους έπιτρέχειν 

έθέλοντας» 1 2 3. Συνελήφθη κατ’ έπανάληψιν υπό του έξαδέλφου του αύτο- 

κράτορος Μανουήλ4, άλλα κατώρθωνε νά διαφεύγη. Αί αποδράσεις, τάς 
όποιας μέ τόσην ένάργειαν περιγράφουν οί σύγχρονοί του συγγραφείς5 6 

και ιδιαιτέρως ό Νικήτας Χωνιάτης ι;, υπερβάλλουν τήν φαντασίαν μυθιστο- 

ριογράφου 7. Ό Ανδρόνικος «θερμονργός δέ ων και ανθρώπων πολντροπώ- 

τατος καν τοϊς άπόροις ποριστικός και εύμέθοδος» 8 υπερβαίνει εις επινοη¬ 

τικότητα αυτόν τον Όδυσσέα9. «Τοιοντος ούν ό ’Ανδρόνικος φανείς και ό 

οϋτοις ολίγος μνρίος διακριθείς» ιυ εισέρχεται διά τεχνάσματος εις Κων¬ 

σταντινούπολή, ώς καί ό Όδυσσεύς εις τήν Τροίαν. Εκμεταλλευόμενος 
τό άντιλατινικόν αίσθημα του πλήθους, τό όποιον είχεν αυξήσει ή κακή 
συμπεριφορά των Λατίνων, έμπορων καί μισθοφόρων, οί όποιοι άπέλαυον 
εξαιρετικών προνομίων ήδη επί Μανουήλ καί έτι πλέον επί Αλεξίου Β , 

οπότε ούσιαστικώς έκυβέρνα ή βασιλομήτωρ Μαρία ή έξ Αντιόχειας καί 
ό πρωτοσεβαστός Αλέξιος Κομνηνός, ένεκολπώθη τό άφυπνιζόμενον 
εθνικόν αίσθημα καί κατώρθωσεν, ώστε οί δυσηρεστημένοι μέ τήν λατινι¬ 

κήν διείσδυσιν νά ΐδουν εις τό πρόσωπόν του τον θεματοφύλακα τής εθνι¬ 

κής παραδόσεως 11 12, τον υπερασπιστήν τής “Ορθοδοξίας 13 καί τής δυνα- 

1. Έπίθετον έν χρήσει παρ’ ΌμήρΦ, άλλ’ ούχί ώς έπίθετον του Οδυσσέως. Ο 
Ν. Χωνιάτης, 186, 4, χαρακτηρίζει ουτω τον “Ανδρόνικον. 

2. Ν. Χωνιάτης, 186, 4-8. 

3. Εύστάθιος, 30, 3. 
4. Κίνναμος, 130, 22. Ν. Χωνιάτης, 133, 16· 138, 22* 141, 2. 

5. Κίνναμος, 232, 13 - 234, 24. 

6. Ν. Χωνιάτης, 137, 4-141, 3' 168, 19- 172, 7. 

7. Ν. Χωνιάτης, 140, 5-22. 

8. Ν. Χωνιάτης, 139, 1-3. 
9. Ο Ε. Πίεΐιΐ, Ρί§ιΐΓε5 δγζ&ηΙίηο5 II, σ. 99. 

10. Εύστάθιος, 32, 4. 
11. Μ. Χωνιάτης, I, 163, 14 : «ή των 'Ρωμαίων αρχή πλημμελώς και τεταραγμένως 

έφερετο. Και παρά τοϋτο αυτή μεν άνεκαλεϊτο τον έρώμενον αυτής πάλαι μέγαν ’Ανδρό¬ 

νικον, έφ’ ώ καταλώσαι μεν τήν νφέρπονσαν ήδη λατινικήν τυραννίδα». 

12. Ή ύπό τοΰ Ανδρονίκου άνάληψις τής εξουσίας εμφανίζεται καί ώς θειον θέλημα : 
Μ. Χωνιάτης, 1,166, 1 : «μάλλον δέ ή άνωθεν, οίμαι, ψήφος σνμπείθουσα ήν άφανώς τους 

πάντας ύπίσω του θεοειδούς άκολουθεΐν 7Ανδρονίκου». 

17-8-1970 

στείας. Ούτως έπέτυχεν όχι μόνον νά καταλάβη τήν άρχήν, τήν όποιαν 
είχε τόσον επιθυμήσει, άλλα και νά παρακληθή προς τούτο καί νά θεωρηθή 
ύπό πάντων σωτήρ ι. Δυστυχώς «ή τον Ανδρονίκου. .. ον προσήνεια»2 διέ- 

ψευσε μετ’ ολίγον τάς ελπίδας, τάς οποίας εΐχον στηρίξει εις αυτόν οί 
συμπατριώται του* «ώς ό έπκον χρόνος άνέδειξε, ψεύσας τήν καλήν ζωγρα¬ 

φιάν, ήν ό καθ’ ενα έπι τφ 3 Ανδρονίκω ενετνπώσατο» 3. Ό Ανδρόνικος 
ζητεί νά έπιβληθή διά τής σκληράς βίας μεταβληθείς εις «άπάνθρωπον 

Θήρα» 4. Αλλά καί αί ωμότητες τοΟ Ανδρονίκου καί ή άκρως σκληρά συμ¬ 

περιφορά του έναντι του νεαρού Αλεξίου τού Β' παραβάλλονται ύπό τού 
Μιχαήλ Χωνιάτου προς τήν ύπό τοΰ Όδυσσέως έξόντωσιν τών μνηστήρων. 

Καί όταν ακόμη ό Ανδρόνικος ενεργή ώς άποτρόπαιος τύραννος, πράττει 
«κατά τον πολνπλανή και πολύφρονα εκείνον ήρωα» 5. Τούτο βεβαίως είναι 
υπερβολή χαρακτηριστική τών ρητορικών λόγων, οί όποιοι προσαρμόζονται 
προς τά πρόσωπα, προς τά όποια απευθύνονται. Άλλως όμιλεΐ ό Μ. Χωνιά¬ 

της, όταν προσφωνή ένα τών παρ’ Άνδρονίκφ δυνατών, τον πραίτορα 
Νικηφόρον τον Προσούχον11 ή Δημήτριον τον Δριμύν7, έρχόμενον εις 
Αθήνας, καί άλλως όταν έγκωμιάζη τον διάδοχον τοΰ Ανδρονίκου εις τον 
θρόνον, Ίσαάκιον τον Άγγελον8. Ό μητροπολίτης Αθηνών άποθεώσας 
τον βυζαντινόν αύτοκράτορα ά)ς ζώντα καθυβρίζει ώς έκλιπόντα : «ό τών 

Κομνηνών χρυσούς βόστρυχος, ό μέγας 3Ανδρόνικος, φιλορώμαιος, φι/.ο- 

βασιλενς» 9, ό όποιος «επέστη κατά καιρόν βοηθήσων τοϊς φιλανδρονίκοις 

ιΡο)μαίοις» Ι0, καθίσταται μετά θάνατον «ό πάλαι πανούργος 3Ανδρόνικος, 

ή άτρντος καί ώμοτάτη ψυχή, και μήτε πλάνη πονήρω μήτε γήρα σαπρα) 

μεταβαλονσα προς ήθος άνθρωπικώτερον» 11, «ό πολυπλ,ανής εκείνος φυγάς, 

1. Μ. Χωνιάτης, I, 170, 3 : «πάντων επ’ άρετή τον μέγαν ’Ανδρόνικον, και παρά 

τοϋτο πάντων μέν κρατέειν δίκαιον, πάντεσσι δ' άνάοσειν αξιον» καί 171, 31-172, 1 : 

«επέστη κατά καιρόν βοηθήσων τοϊς φιλ&νδρονίκοις Ρωμαίοις ό φιλορώμαιος μέγας ’Αν¬ 

δρόνικος». Εύστάθιος, 28, 4 : <<"Επεμπε γάρ ό ’Ανδρόνικος φαντασίαν τοϊς πλείοσιν άνθρώ- 

ποις είναι οίος διέπειν κόσμον καλώς». 

2. Εύστάθιος, 56, 7. 

3. Εύστάθιος, 28, II. 

4. Εύστάθιος, 54, 16. 

5. Μ. Χωνιάτης, I, 164, 28 : «εκποδών ποιείται τους όσοι τήν θεόθεν άφωρισμόνην 

αύτω και προσηρμοσμόνην βασιλείαν μειρακιωδώς καί μοχθηρώς εμνηστεύοντο και σννε- 

τάραττον τήν ρωμαϊκήν μοναρχίαν εις πολνκοιρανίην καταμερίζοντες». Πρβλ. Ν. Χωνίά- 

την, 354, 2. Β 204 - 205. 

6. Μ. Χωνιάτης, I, 142- 149. 
7. Μ. Χωνιάτης, I, 157 - 179. 

8. Μ. Χωνιάτης, I, 208 -258. 

9. Μ. Χωνιάτης, I, 144, 6. 

10. Μ. Χωνιάτης, I, 171, 31 - 172, 1. 

11. Μ. Χωνιάτης, I, 218, 20. 

Έπετηρίς ΓΕταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΛΖ’ 17 
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& παλαμναίος Τνψών καί τον καλόν σπαράκτης Όσίριδος» «ό τλημών 

και πόσης τής καθ' ημάς τραγωδίας χορηγός» -. Ευτυχώς, κατά τον Μ. 

Χωνιάτην, ή «εννομος αυτοκρατορία»1 2 3 4 5 6 7 8 του Ίσαακίου Αγγέλου άπήλλαξε 
του Βυζαντινούς τής «τυραννίδος» του Ανδρονίκου, ή όποια είναι «χίμαι¬ 

ρα... δεινόν μένος αποπνείονσα πνρός αίθομένοιο»ί. Αξιολύπητοι είναι 
οί ύποστάντες αύτήν, «ώς άνδραποδώδης δέ άνθροιπος . . . τής Ανδρόνικόν 

τνραννίδος έστίν άξιος»δ. Ενίοτε διά τής αύτής είκόνος8 εκφράζονται αί 
δύο έκ διαμέτρου αντίθετοι απόψεις του Μ. Χωνιάτου. 

I, 349, 17 
ή δέ τύχη έπεφνη τω νεοθαλεϊ 

τής βασιλείας βλαστω, ώ ς ομί¬ 

λα ξ έπιπλεκομένη καί 

σνμπνίγονσα, γραψικώς είπεΐν, 

ή κ α τ Ανδρόνικον τν- 

ρ αν ν ί ς. 

Έκτος όμως τής πολιτικής σκοπιμότητος, ή όποια αναγκάζει τον 
Αθηνών Μιχαήλ νά προσαρμόζη τούς λόγους του πρός τάς περιστάσεις, 

ό χαρακτήρ τοϋ Ανδρονίκου ήτο τόσον αντιφατικός, ώστε άναλόγως τής 
πλευράς πρός την οποίαν έκαστος απέβλεπε θά ήδύνατο νά άποδώση εις 
αύτόν τον ΰψιστον έπαινον καί την βαρυτάτην μομφήν 7. Βαρείς χαρακτη¬ 

ρισμούς διατυπώνουν κατ’ αυτού ό Νικήτας Χωνιάτης8 και ό Θεσσαλονί¬ 

κης Εύστάθιος9. 

Ό ευφυής καί διεφθαρμένος, ό «παντοδαπός εκείνος άνθρωπος καί παμ- 

ποίκιλος»10 ήγαπήθη καί έμισήθη, έλατρεύθη ώς εΐδοίλον καί ώς σωτήρ 
καί κατέστη άντικείμενον έκδηλώσεως πρωτοφανούς λύσσης τού όχλου 
εις τάς όδούς τής Κωνσταντινουπόλεως. Έάν δεν έστερεΐτο παντελώς 
ήθους καί μετριοπάθειας, ό τελευταίος τών Κομνηνών δεν θά ήτο καί ό 

I, 163, 17 
έψ ω καταλνσαι (τον Ανδρόνικον) μεν 

την νφέρπουσαν ήδη λατινικήν τυ¬ 

ραννίδα καί τω τής βασιλείας έπα- 

ναφνομένω μοσχενματι ώ ς σ μ ί λ α ξ 

περ ιπλεκο μένην, κατά την τής προ- 

ψητείας εικόνα... 
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ελάχιστος ι. Εις τό πρόσωπον τού Ανδρονίκου συγκεντρούνται όλατά κύρια 
χαρακτηριστικά τής παρακμαζούσης κοινωνίας του ιβ' αιώνος2, ή εύρεΐα 
καί λεπτή καλλιέργεια και ή ώμότης, ή ήθική κατάπτωσις καί ή ένεργη- 

τικότης, ή οποία εις τούς τελευταίους προ τής άλώσεως χρόνους στρέφεται 
πρός τά πλέον συνεκτικά στοιχεία τοϋ βυζαντινού πολιτισμού, τήν Όρθο- 

δοξίαν καί τήν έλληνικήν παράδοσιν. Καί ό κύριος ήρως τού πλέον αγα¬ 

πητού συγγραφέως τής παραδόσεως δανείζει τά κοσμητικά του επίθετα, 

διά νά χαρακτηρισθή ό αντιπροσωπευτικός τύπος τού αιώνος, ό Ανδρόνι¬ 

κος Κομνηνός, άνήρ πολύτροπος, «δς μό.λα πολλά πλάγχβη». 

ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

1. Μ. Χωνιάτης, I, 217, 27. 

2. Μ. Χωνιάτης, I, 239, 14. 

3. Μ. Χωνιάτης, I, 210, 12. 

4. Μ. Χωνιάτης, I, 226, 9. 

5. Μ. Χωνιάτης, I, 250, 27. 

6. Ναούμ, 1, 10 : «και ώς σμΐλαξ περιπλεκόμενη βρωθήσεται». 

7. Εύστάθιος, 16, 2. 

8. Ν. Χωνιάτης, 185, 5 : «σοφιστής δέ ών καί άπατεών». Αύτόθι, 373, 21 : «θήρ 

άρχικός». 

9. Εύστάθιος, 20, 7* 56, 7. 

10. Εύστάθιος, 14, 31. 

1. Ν. Χωνιάτης, 462, 6. 

2. Ου ϋΐεΐιΐ, ΡίβΐίΓεδ θγζδηΐίηεδ II, σ. 135. 
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ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΔΟΥΗΣ 
(Μέρος Α'. ΑΓίίδίί 1634-1782) 

Ή θέσις τήν οποίαν κατέχει τό Πανεπιστήμιον τής Παδούης εις την 
νεοελληνικήν ίστορίαν δεν χρήζει, νομίζομεν, ιδιαιτέρας έξάρσεως, γνωστού 
δντος δτι έπί μακρόν υπήρξε τό μοναδικόν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, κέντρον 
άνωτάτης παιδείας του Ελληνισμού. Είναι λοιπόν καταφανής ή σημασία 
τήν οποίαν έχουν τά αρχεία του και ή μεγίστη αξία των πληροφοριών τάς 

οποίας ταΰτα δύνανται νά μάς προσφέρουν. 

Τό Πανεπιστήμιον διατηρεί σήμερον δύο Αρχεία, τό Παλαιόν Άρχεΐον 
(Ατοΐιίνΐο Αηίΐοο), εις τό όποιον φυλάσσονται τά μέχρι τοΰ έτους 1800 έγ¬ 

γραφα, και τό Νέον Άρχεΐον (Ατοΐιίνίο Μοάβτηο), εις τό όποιον φυλάσσον¬ 

ται τά μετά τό 1800. Κατά τήν διάρκειαν πολυμήνου έρεύνης μου, διεξελθών 
συστηματικώς τά μητρφα έγγραφής των σπουδαστών καί των δύο Αρχείων, 

έπεσήμανα καί άντέγραψα όλας τάς πράξεις έγγραφής, αί όποΐαι αφορούν 
εις Έλληνας λ Εις τήν παρούσαν εργασίαν δημοσιεύω ώς πρώτον μέρος 
τάς πράξεις έγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών τής Σχολής των Αηίδΐί 
από του έτους 1634 μέχρι τοΰ έτους 1782, καθ’ ά έτη διασώζονται τά μητρώα 
έγγραφής. Επιφυλάσσομαι νά έκδώσω βραβύτερον καί τάς πράξεις έγγραφής 
των Ελλήνων σπουδαστών είς τήν Σχολήν των Εο§ίδΙί (1591 - 1805), ώς 
καί είς τάς διαφόρους Σχολάς, είς τάς οποίας διηρέθη τό Πανεπιστήμιον 

μεταγενεστέρως, κατά τάς άρχάς του ΙΘ' αίώνος 1 2. 

Αί πράξεις έγγραφής καταχωρίζονται κατά έτη, μόνον δέ διά τήν περί¬ 

οδον 1760- 1783 κατά διετίας (ήτοι 1760/1761 κ.τ.τ.). Κατά τήν έκδοσιν 

1. Απαιτείται εύρυτέρα έρευνα διά τήν μελέτην τών πράξεων των πτυχιακών εξε¬ 

τάσεων των σπουδαστών (άοΐίοταύ) καί τών πρακτικών τοΰ Πανεπιστημίου. 

2. Δεν προτίθεμαι ενταύθα νά έπάναλάβω τήν μέχρι τοϋδε ύπάρχουσαν βιβλιογρα¬ 

φίαν ούτε νά προβώ εις έπεξεργασίαν τοΰ ύλικοΰ μου. Είς τήν ύπό έκτύπωσιν διατριβήν 
τοΰ Ά ρ. Σ τ ε ρ γ έ λ λ η, Τά δημοσιεύματα τών σπουδαστών τον Πανεπιστημίου τής 

Πάδοβας (17ος - 18ος αί), δίδονται πλεΐστα δσα νέα στοιχεία διά τούς Έλληνας σπου- 

δαστάς, οί όποιοι έξέδωσαν βιβλία, μεθ’ όλης τής μέχρι σήμερον ύπαρχούσης σχετικής 

βιβλιογραφίας. 

ακολουθώ πιστώς τήν διάταξιν τών μητρφων. Παραθέτω έκάστην πράξιν ώς 
έχει, διορθώνων μόνον τά κεφαλαία καί τό ] είς ί, όπου έπιβάλ?^εται, άναλύων 
τάς συντομογραφίας (π.χ. /. = βΐίιιε), πλήν μόνον τής λέξεως Βοπιίηηε, 

τής οποίας, χάριν συντομίας, διατηρώ τήν βραχυγραφίαν, ήτοι 2). ή <7., 

καί προσθέτων εντός αγκύλης ή παρενθέσεως διορθώσεις ή έπεξηγήσεις 
μου. Διαγράφω μόνον έκ τών πράξεων τό έτος, τό οποίον ενίοτε παρατί¬ 

θεται είς τό κείμενον παρά τήν ήμερομηνίαν έγγραφής, διότι ή μνεία του 
είς έκάστην πραξιν είναι περιττή, έφ’ όσον έχω τοΰτο θέσει έν έπικεφαλίδι. 
Τέλος, μετά τά κείμενα, παραθέτω ευρετήριον τών κυρίων ονομάτων τών 
σπουδαστών. Διατηρώ έν τω ευρετηρίω τήν μορφήν τών ονομάτων, ώς 
ταυτα φέρονται εις τήν ιταλικήν ή εις τήν έκλατινισθεΐσαν μορφήν των, 

διότι εάν επιχειρήσω τήν μεταφοράν των είς τήν ελληνικήν, θά εύρεθώ 
πολλάκις είς αδυναμίαν εύρέσεως τοΰ όρθοΰ, μετ’ ασφαλείας, τύπου. Έπι- 

βοηθητικώς όμως προσθέτω όνόματά τινα είς τήν ελληνικήν των μορφήν, 

έφ’ όσον κρίνω ότι τοΰτο θά διευκολύνη τόν Έλληνα αναγνώστην είς τήν 
άναγνώρισίν των. Προ τοΰ πατρικού ονόματος θέτω τήν βραχυγραφίαν 
/.(— βΚιιε). * 

Οί φάκελοι τοΰ Παλαιού Αρχείου (Ατοΐιΐνΐο Αηίΐοο) τοΰ Πανεπιστη¬ 

μίου τής Παδούης, τούς όποιους ήρεύνησα, είναι οί ακόλουθοι: 

Φάκελος Έτη 

697 1634- 1647 

698 1648 - 1671 

699 1702- 1716 

700 1717-1725 

701 1726 - 1736 

702 1737- 1752 

236 1760 - 1782 
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ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ (ΑΚΟΗΐνίΟ ΑΝΤΙΟΟ) 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΔΟΥΗΣ 

ΜΗΤΡΩΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΑΪΠΊδΤΙ 

1634 

1. Οβοΐ'ρίηε δο{(οϊβίιΐ8 βίάοηίβηδίδ βιιηι δίξηο ίη ιηβηΐο 7 ίαηιιαΗί. 
2. ΡαιιΙιΐδ 0άδίΐ'ίηαίιΐδ βίάοηίβιιδίδ βιιηι 8Ϊ§ηο αριιά ΙαΙήα 13 ηιαϋ. 

3. Μαββιΐδ ΜίΙίίηιιε βΓβίβηδίδ βιιηι βαρίΙΙίε ηί§ήε 8 άβββηώτβ. 

4. ΑηΙοηίιιε ΡαηοριιΙΙιιε βββίβηδίδ αιηι βαρίΐίίδ—8 άβββηώτβ. 

1635 

5. ΟοεΙαηΐίηηδ δβονάίΙΙαε σράοηίβηδίδ αιηι δί§ηο ηίξνο. 
6. ΝίβοΙαιΐδ Νοιηίβό ζαβρηίίιιε βαρίΙΙίδ ηίΓξίε ρνίιηο ξβηαίο. 

1636 

7. Ιοαηηβε Βαίίίείαβ ΒοηιβΙίιιε βηβίβηείε αιηι ηβο ίη (αβίβ ίη ραιΊβ 
άβζΐβτα 15 ηιαίί. 

8. Βιιβαε ΟαριίδΙανίβΚίιιε βρρήαδ αιηι βαρίΙΙίε ηΐ£ΓΪ$ 17 ηιαϋ. 

9. ΑηΙοηίιιε Ώαηίβ βΐ'βίβηείε αιηι — ίη [αβίβ 14 ζιιηίί. 

1637 

10. Ιοαηηίδ ΒαρίίδΙβ ΡΗηιίναΙβ βΓβΐβηείδ 12 ζιιηίί. 
11. Ιοαηηβε Βοδδί βίάοηίβηδίδ 12 ζιιηίί. 
12. ΒαΙιιεροΙί βτβίβηδίε βιιιη βαρίΙΙίε ηίρνίε αΐίαε ιηαΐήβοΐαίιιε. 

1638 

13. Α ηαείαείιΐδ Ραηά ββ(άΙβηείε 19 αρνίΐίε. 
14. ΒαΗοΙαηιβιΐδ Ρβτάίβατίιιε βΓβίβηείε αιηι βίβαΐΗββ ίη ιηβάίο /τοηίβ 

10 ιηαξίο. 

15. Ιοαηηβε ΡοφΗιιε βίάοηίβηδίδ αΐίαε ιηαΐτίβοΐαίιιε 20 ηιαί. 
16. δίαιηιιε ΟαΙοβίβΓά βοββίτβηείε εΐαΐυτβ ραπ’β 23 ζιύίί. 
17. Οβοΐ'ξίιΐδ Ταηάί βΓβίβηείε αιηι ναΗοΙίε ίη /αάβ 24 ζιιΐίί. 
18. ΜίβΚαβΙ ΟαϊξίαβΚίιιε βΓβίβηδίδ αιηι βαρβΙΙίε ηίξηε 15 οβίοΒήδ. 

19. ΕιηαηιιβΙ Vίΐ'ξΐήιΐδ βΓβίβηείε αιιη βαρίΙΙίε—18 οβΙοΟβίδ. 

20. δοβ'οηίιΐδ δβΟΓάίΙΙιιε βίάοηίβηείε αιηι βαρίΙΙίε ηφίε. 
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1639 

21. Ιοαηηβε Ροφβίιΐδ βίάοηίβηδίδ αΐίαε ηιαίτίβοΐαίιΐδ. 
22. ΜίβίιαβΙ ΟοΗαζζί βΓβίβηδίδ αιηι βαρβΙΙίδ ηί§Γίε 10 ίαηαατίί. 
23. ΟβοΓξίιιε ΡαΙβΙανί βΓβΐβηείδ αιηι βαρβΙΙίδ ηί^βίε 5 ηιαξύ. 

24. ΑηξβΙηδ Μβίαββί 24 ηονβηύΐ'β. 

1640 

25. ΑηΙοηίιιε ΒαΙβίοροΙο 1 ζιιηίί. 
26. Ββηβάίβίαδ ΜιιεαΙο βΓβίβηδίδ 21 ζιύίί. 

27. ΟβοΓξίιΐδ δίαί βίάοηίβηδίδ 21 ηονβηιΟνβ. 

1641 

28. Ιαβοϋιιε ΟαΙβΚίορηΙΙιΐδ ΓβίΗΐηιβηεΐε 27 ζιιΙΙί. 
29. Ιοαηηβε ΡοΓρϊιίΐ'ίιΐδ βίάοηίβηδίδ αιηι βαρίΙΙ,ΐδ ηώβίε αίίαδ ηιαίτί- 

βοΐαίιιε δΐώ άίβ 22 αρήΐβ 1633 - 28 οβίούΐ'β 1641. 

1642 ί 

30. Οβοβξίιΐδ Μαηάιιβαή ζαβίηΐίιίιΐδ 2 οβίοϋΓβ. 

31. Οβοΐ'βίιΐδ δίτίξίηδ βΓβίβηδίδ βαηοηίαΐδ 2 οβίοΐββ. 

32. Βαηβίήιΐδ ΟηβαΙΙα ζαβίηΐΚίιΐδ 2 οβίοίΐΓβ. 
33. ΝίβοΙαιιε ΟαναΙΙα βίάοηίβηδίδ 8 οβίοΟτβ. 

34. Βανίΐιοΐιΐδ ΒαηάοΙο βΓβίβηείε 29 ανήίβ. 

1643 

35. Ιοαηηβε Βοάίίί α'βίβηδίδ αΐίαε ηιαίΐ'ίβοΐαΐαε 27 ηονβηώββ. 

1644 

36. Ιοαηηβε Μαιιτοββηιιε βΓβίβηδίδ είαίιΐΓβ ηιβάίοβήδ αιιη Ιιαβία Ιζιη«α 

14 ηιαί. 
37. Αηάββαε ΤΐΌββίΙηε α'βίβηδίδ δίαίαββ βοιιείείβηείε βατή βαρβΙΙίδ ηί- 

§ΓΪδ αΐίαε ηιαίήβοΐαίιΐδ 14 ιηαι. 
38. Οβοτξίιιε ΟοΓηβΙίιιε ΓβΙι/ηιηαΐδίδ 15 ηιαί. 

1645 

39. Αηάΐβαε ΒαΙαεεί βΐιίιΐδ είαίιιΐ'β βοηδίεϋβηΐβ αιηι βαρβΙΙίε 7 εβρίαηΟΐβ. 

1646 

40. Μαιχ'ΑηΙοηίιιε ϋαηιειίδ βββίοηίβηείε αιηι βαρβΙΙίε ηίβήδ ρΐαηίε 

11 οβίοΙίΓβ. 

41. ΜίβίιαβΙ ΒαΙίε βίάοηίβηδίδ αιηι βαρβΙΙίδ βαδίαηβίε 12 άβββηΦτβ. 
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1647 

42. Μαβαιε Οιίνανάιιε ρανιιε είαίιινβ βοιηιηιιηώ βιιιη βίβαίτίββ 10 ιηαί. 

43. Ρναηβώβιιε Τίιηοηβε βΗίιιε βοιηιηιιηώ είαίιινβ βοεώίίβηίώ βιιιη 

βίβαίνίββ 17 άβββηώνβ. 

44. Ειιίίιηίιιε ΕηώβΙίβοριιΙιιε βτβίβηεώ 16 οβίοίινβ. 

45. Μίοϊιαβί ΑββΗίβΙίί νβίίιηίβηεώ 20 εβρίβηώνβ, 

46. Ηίβνοηι/ιηιιε ΥίΧαΙώ βνβίβηεώ 20 άβββηώνβ. 

1648 

47. 8ίβιηαίβ11ιιε Εηρρίηα βονβίνβιΐδ βοηείΐίανίιιε 18 εβρίβηώνβ. 

48. Ειιίίιηίιιε ΕηώβΙίβοροΙιιε βνβίβηεώ άβίίο. 

49. Αηάνβαε Τοτβββίιιε βνβίβιιεώ βοηείΐίανίιιε 29 εβρίβηώνβ. 

50. Ιοαηηβε ΑιινβΙίιιε Ρνοβαβίαηίβ βνβίβηεώ άβίίο. 

51. Βαείίίιιε ΖαηβανοΙΙηε βράοηίβηβώ ΑΙιηαβ νβηβίίώ βοηείΐίανίιιε άβίίο. 

1649 

52. Αηίοηίιιε νίβίαανίαε βρρνίιιε 29 ιηαίί. 

53. Όβηιβίνίηε ΕηώβΙίβοριιΙιιε αΐώαε βνβίβηεώ. 

54. 8ίβηιαίβ11ηε Ειιρρίηα βονβίνβαε 24 εβρίβιηΐνβ. 

55. ΝίβοΙαιιε Εοναηάιιε βνβίβηεώ 2 4 εβρίβηώνβ. 

56. Μίβΐιαβί Βαώανίηιιε βΐύβηεώ βοηείΐίανίηε 24 εβρίβηώνβ. 

57. 1οα?ιηΪ8 ΑιινβΒιιε Ρνοβαύαηίβ βνβίβηεώ 24 εβρίβηώνβ. 

58. Ηίβνοηψηιιε ΤνοίΙιιε νβίίιηβηεώ 24 8βρίβηώνβ. 

59. 8β6αείίαηιιε Μοϊίαίίιιε βνβίβηεώ άβίίο. 

60. Ρβίνιιε Βώίβανίιιε βΐιίβηεώ άβίίο. 

61. Ιοαηηΐ8 ΑηΙοηίιΐ8 ΜανβΗίηο βΚίβηεώ 7 εβρίβηώνβ. 

62. Ιοαηηβ8 Ρναηβώβιιε άβ Βιώβώ Γβίΐύιηηβηεώ άβϋο. 

63. Ιοαηηβε Υβνιιβίια βνβίβηεώ 14 εβρίβηώνβ. 

64. ΡΙιίΙίρραε Ζιχανίαηιιε βονβρνβηεώ 19 οβίοϋνβ. 

65. Ιοαηηβ8 Αηίοηίιιε ΕρώβορορηΙηε νβίΐύηιηβηεώ 11 εβρίβηώνβ. 

1650 

66. Οβονξίιιε Ϋανηοα βνβίβιιεώ 30 αρνΐΐβ. 

67. 8ρίνίάίοη Βιια βονβίνβηεώ ρνίτηο ίιιηίί. 

68. Ρναηβώβιιε Βθ88Ϊ νβίΜνηβηεώ νβηβίίώ βοηείΐίατίαε 28 εβρίβιηΟνίο. 

69. ΗίρροΙίίιιε ΡνοεαΙβηάί βονβίνβηεώ 28 εβρίβιηΰνβ. 

70. Οβονξίιιε VανιιβΚα βράοηίβηεώ άβίίο. 

71. Αηάνβαε ΙονζβΙί βνβίβηεώ. 

72. 8ρίήάίοη Βιια βονβίνβηεώ νβηβίίώ βοηείΐίανίιιε 28 εβρίβηώνβ. 

73. Ββιηίίνίιιε ΕιηΟβΙίβοριιΙιιε βνβίβηεώ α1)6αε 3 οβίοΟνβ. 
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74. ΑιινβΙίιιε Ρνοβαβίαηίβ βνβίβιιεώ 18 οβίοϋνβ. 

75. Βαείίίιιε ΖαηβανοΙΙηε βί)άοηίβηεώ 26 οβίούνβ. 

76. ΙαβοΟιιε Οοηίανβηιιε νβίΐιψηηβηεώ 11 ηονβηώνβ. 

77. ΜαΓβιΐ8 Ρνοβαβίαηίβ βνβίβηεώ άβίίο. 

78. ΕιηαηιιβΙ Μβεβνί βΓβίβη8Ϊ8 άβίίο. 

79. Ρναηβώβιιε Ενίβίαε βνβίβηεώ 28 ηονβηώνβ. 

1651 

80. Ρβίηΐ8 ΟαΙίβ/ιίοριιΙιιε βονβρνίβηεώ 16 ίαηιιανίί. 

81. ΡΙιίΙανβίίηε Μαείναβα βονβίνβηεώ ΑΙιηαβ Ναίίοηώ η° 4 31 ιηαξίο. 

82. 8ρίνίάίοη Βιια βονβίνβηεώ βοηείΐίανίιιε η° 11 31 ιηαξίο. 

83. Ηίβνοηίιηιιε Τι·οίίιΐ8 νβίΚίηιηβηεώ ΑΙιηαβ Ναίίοηώ βοιΐ8ΪΗα/'ίιΐ8 

η° 6 31 ιηαξίο. 

84. ΕηΐΜιηίαε ΑηώβΙίβοριιΙιιε βΥβίβηεώ η° 14 ρνίιηο εβρίβιηΐνώ. 

85. ΜίβΚαβΙ Βαί88αΐ'ίηιΐ8 8βίβη8Ϊ8 η° 17 ρήιηο 8βρΙβηιί)ΐ'β. 

86. Οβονξίαε Υανιιβίια ήάοηίβη8Ϊ8 η° 18 άβίίο. 

87. Μανβιιε ΡΓοβαήαηίβ βνβίβηεώ η° 20 άβίίο. Γ 
88. 8β6αείίαηιιε ΜαΙνίίίιιε α'βίβηεώ η° 30 16 εβρίβηώνβ. 

89. Ιαβούιιε ΟαναΙΙά βράοηίβηεώ η° 33 29 ηονβηώνβ. 

1652 

90. Ρβίνιιε Ζβηηε α'βίβηεώ η° 190 6 τηανίίί. 

91. ΝίβοΙαιιβ ΒηΙξανί βονβίνβηεώ η° 203 9 αρί'ίΐβ. 

92. Α ιινβΐίιιε Ρνοβαβίαηίβ η° 39 2 εβρίβιηώβ. 

93. ΜίβΙιαβΙ ΤνοίΙιιε ΓβΟιίιηηβηεώ η° 38 4 εβρίβιηΰνβ. 

94. ΜαΓβιιε ΡΐΌβαβίαηίβ α'βίβηεώ ?ι° 40 4 εβρίβηώΐ'β. 

95. Οοείαηίίηιιε ΤηιΙΙίηαβ ΓβίΙιίιηβηεώ η° 44 7 εβρίβηύΐ'β. 

96. Εηίΐιίηήιιε ΑιηδβίίβοριιΙιιε α'βίβηεώ η° 46 9 εβρίβηώνβ. 

97. ΑηξβΙηε Οοζζαάίηιιε βΓβίβηεώ η° 58 17 εβρίβηώνβ. 

98. Ιαβούιιε Ζοία βνβίβηεώ η° 19 άβίίο. 

99. ΐαβοΰιιε Ζοία βνβίβηεώ η° 56 16 εβρίβτηίινβ. 

100. 8ορϊινοηίαε 6'αΙοηά νβύιίιηβηεώ η° 75 28 εβρίβηώνβ. 

101. ΕιηαηιιβΙ Μβεβνί α'βίβηεώ η° 80 29 εβρίβηώνβ. 

102. Αηίοηίιΐ8 νούά β^άοηίβιιεώ η° 108 30 οβίοΟνβ. 

103. ΝίβοΙααε Ζοία βνβίβηεώ ηΌ 229 22 άβββηώνβ. 

1653 

104. Ββηβάίβίιιε ΤαείοΙί βονβίνβηεώ η° 268 6 ιηατίίί. 

105. ΕιηαηιιβΙ Είίίίιηοε νβίριηηβηεώ η° 284 24 αρνίίβ. 

106. ΕΙίαε ΟαρεαΙί βνβίβηεώ ιι° 291 12 ιηαίί. 
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107. Αηίοηίαε ΥοίΙά οράοηίβηείε η° 25 18 αχοείο. 

108. δρίΐ'ίάίοη Βαα οοΓοίνβηείε ΑΙηιαβ νβηβίίίε οοηείΐίανίαε η° 1 14 

α§οείο. 

109. ΝίοοΙααε Ζοία οράοηίβηείε νβηβίίίε οοιιείΐιανιιιε η° 17 άίοίο. 

110. Ειηαηιιά Μβεβνί ΟΓβίβηείε η° 20 18 α°οεΙο, 
111. ΝίοοΙααε ΒαΙ§ατί οοΓοΪΓβηείε η° 16 άίοίο. 
112. Οβον^ίαε Υαταοα οράοηίβηείε η° 26 18 αροείο. 

113. ΜίοΚαβΙ ΒαΙεεανίηιιε οΗίβηείε η° 25 18 α§οείο. 
114. ΟνίεΙοάαίαε ΒαΙ^ατί οοΓοίνοηείε η° 33 19 αροείο. 

115. Εαίίιηίαε ΕηίΟβίίοοροίαε ΟΓβίβηείε αΟΟαε 26 αξοείο. 

116. ΑΙορείαε ΑΙναιηηε ΟΓβίβηείε η° 46 ρτίιηο εβρίβηύΓβ. 

117. Ιαοοίαε Ζοία ΟΓβίβηείε η° 53 9 εβρίβηύΓβ. 

118. δίβρΗαηιιε Βταίοαε οΗίβηείε η° 50 άίοίο. 

119. Αη^βίηε Οοζαάίηαε ΟΓβίβηείε η° 57 άίοίο. 

120. Ββηβάίοίαε Τήνοίίαε οοΐ'οίνβηείε η° 61 άίοίο. 

121. ΜίοΚαβΙ Τνοίίαε ΓβίΚρτηηβηείε η° 81 23 εβρίβηύΓβ. 

122. Ρβίναε Ζβηαε οΐ'βίβιιείε η° 79 άίοίο. 
123. ΝίοοΙααε Μοεονί ΟΓβίβηείε η° 106 29 οοίοΟνβ. 

1654 

124. Οβονρίαε ΒβΙΙα^αηύα οοΓοίνβηείε η° 279 12 αρνίίβ. 

1655 

125. ΕιηαηιιβΙ Μβεανί οαηάίβιιείε οοηείΐίατίαε η° 5 9 ιηβηείε εορ ΙβηύΗε. 

126. ΝίοοΙααε Μβεβνί οαηάίβηείε η° 8 άίοίί. 

127. ΝίοοΙααε 3αη§αί?ιαίίαε ΟΓβίβηείε η° 9 10 άίοίί. 
128. ΑανοΙίαε Ρτοοαοοίαηίβ οαηάίβηείε ?ι° 13 11 άίοίί. 
129. Ιαοοίαε Ζοία οαηάίβηείε ηΌ 18 13 άίοίί. 
130. ΟΚνίείοάαΙαε ΒιιΙ§αη οονοψβηείε η° 24 14 άίοίί. 
131. ΙΙίβτοηίιηνιε ΟαροάίεΙπα οοΓΟψ'βηείε οοηείίίατίαε ίη αίίΓαηιαήηα 

η° 30 14 άίοίί. 
132. δίαιηαίβίαε Ειιρίηά οοΐΌψβηείε οοηειίία/'ίιιε ίη αΐίταηιατίηα η° 31 

άίοίί. 
133. Ιαοοίαε ΟαναίΙά οίάοηίβηείε η° 46 30 άίοίί. 
134. ΒβνβΓβηάαε Ό. Είίίηιίαε ΑηύβίίοοραΙαε ΟΓβίβηείε η° 49 2 οοίοίνίε. 

135. Ιαοοίοηε Οοηίανβηαε Γβίίίιηηβηείε η° 50 12 άίοίί. 
136. Ββηβάίοίαε ΤτίνοΙί οοτοψ'βηείε οοηείΙίαΓΪαε ?ι° 51 3 ηονβηύηε. 
137. Αηάτβαε Μαηηαναηαε οβΓΟί/Γβηείε η° 53 άίοίί. 
138. Οβον^ίιιε Μαεεαίο ΟΓβίβηείε η° 55 άίοίί. 
139. Αηίοηίαε ΤΚβοάοοΚίη οοτοψβηείε η° 99 14 άίοίί. 
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1656 

140. Εβίηιίαε ΑηύβίίοοραΙαε ΟΓβίβηείε αΐιαε η° 51 13 ηονβηώή8. 

141. ΒβιηβίΓίαε ΟίξαΙα οίρηιιε ραρίΙΙαε 16 άίοίί η° 52. 

142. ΟατοΙαε ΖαηιοεοΚί ΟΓβίβηείε. 

1657 

143. Ραυ.Ιαε ΟοΓΓβζζίιιε οοηείΐίαήαε αίίΓαηιανίηαε ρήηιο οοίοΜε η° 7. 

144. Εβίιηίαε ΑηύβίίοοραΙαε ΟΓβίβηείε αίίαε άίοίί 6 οοίοίονίε η° 19. 

145. ΝίοοΙααε 8αη°αίηαζζίαε Γβίΐώηηβηείε αίίαε άίοίί ?ι° 22. 

146. ΙαοοΟαε Ζοία ΟΓβίβηείε αίίαε άίοίί η° 23. 

147. ΝίοοΙααε Μβεβνί ονβίβηείε αίίαε άίοίο 13 οοΐ.ούηε η° 31. 

148. ΒαΙί ΡοίίοαΙά οορίιαίβηαε ραρίΙΙαε 11 άβοβηύτίε η° 154. 

149. Αηαείαείιιε ΟβρΙιαΙά οορίιαίβηαε ραρίΐίαε άίοίο ιι° 155. 

1658 

150. Ιοαηηβε ΑΙίανίΙΙα οοτοίΓβηείε ραρίΙΙαε άίβ 24 ίαηααπι η° 174. 

151. Οίοΐ'ξίιιε ΜαεεαΙό ΟΓβίβηείε αίίαε άίοίο η° 173. ·! 

152. Εαβίηιίαε ΑηύβίίοοραΙαε ονβίβηείε αίίαε η° 1. 

153. ΜαΗηηε Οίοάίαε Γβίίιίηιηβηειε αίίαε η° 2. 

154. ΒαΙΙί ΡοίίοαΙά οορίιαίβηαε αίίαε ?ι° 3. 

155. Αηαείαείιιε ΟβρΚαΙά οορίιαίβηαε αίίαε ηυ 4. 

156. Ιαοοίαε αοάίοε ΓβίΚίιηβηείε αίίαε η° 5. 

157. ΝίοοΙααε Μβεβοί οαηάίβηείε αίίαε η° 6. 

158. Αιιάτβαε Τοτοβίίαε ονβίβηείε οοηείίίανίαε άίβ άίοία η° 7. 

159. Ιοαηηβε ΟτίραΓίαε οράοηίβηείε ραρίΙΙαε άίβ άίοία η° 45. 

160. Αα§αείίηαε Βίοίιί οονοφ'βηείε αίίαε άίβ άίοία η° 63. 

161. δίαηιηε Τηαηάαβίαε οονοψβηείε αίίαε άίβ άίοία η° 64. 

162. ΙαοοΒιιε Ζοία ΟΓβίβηείε αίίαε άίβ 25 εβρίβηώνίε η° 82. 

163. Ραιιίαε Οοιτβεείαε οτβίβηείε αίίαε άίβ 6 εβρίβιηϋπε η° 84. 

164. ΝίοοΙααε Βαίοαίί ονβίβηείε αίίαε άίβ άίοία η° 88. 

165. ΝίοοΙααε ΡτβιηαΓίηαε οίάοηίβηειε οοηείΙίαΗηε άίβ 30 άίοία η° 89. 

166. ΜαΓίηιιε Ρνοοαοίαηίβ ΟΓβίβηείε αίίαε άίβ 7 οοίοϋήε η° 93. 

167. Ειηαηηβί ΖηοΗατο ΓβίΚίηιηβηείε αίίαε άίβ άίοία η° 94. 

168. Οοηείαηίίηαε ΑοίιβίΙί Γβϋιίτηηβηείε ραρίΙΙαε άίβ 8 άίοίί η° 95. 

169. ΟΓβ^οήαε ΡαίίβΙαήαε οίάοηίβηειε αίίαε άίβ 10 άίοίί η° 97. 

170. Ρααίηε ΑίΟβΓίί ηααρίίβηείε αίίαε άίβ άίοία η° 98. 

171. Οίιήείορίιοναε δοβηό οοτοίΓβηείε αίίαε άίβ 17 οοίοΟΗε η° 102. 

172. Ιοαηηβε Οοίίαηίαε νίτΓβηείε άίβ άίοίβ η° 103. 

173. Ιοαηηβε ΤήαηάαβΙαε οοτοψ'βηείε ραρίΙΙαε άίβ 20 εβρΙβηώηε 

η° 220. 
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1659 

174. ΜαίΙιβαδ Οοδτηά ζαβίηίίαδ ραρίΙΙαδ άίβ 13 άίβΐί ηΌ 236. 

175. Αηάνβαδ ΤοΓββΙΙαδ βΓβίβηδίδ βοτίδίίίαΓίιΐδ δαύ Ιίΐιιίο άίβδ 7 η° 1. 

176. Ρααίαδ ΟοΓβδδίαδ βΓβίβηδίδ αΐίαδ άίβ 5 δβρίβιηύΗδ η° 11. 

177. Ρααίαδ ΑΙύβΗί ηαιιρίίβηδίδ αίίαδ άίβ 5 δβρίβτηύτ'ίδ η° 12. 

178. Ιαβούηδ Οίοάίαδ Γβίίιίιηηβηδίδ αίίαδ άίβ 5 δβρίβηιύΐ'ίδ η° 15. 

179. Νίβοίααδ ΜβδβΗ βαηάίβτΐδίδ αίίαδ άίβ 5 δβρίβηώτίδ η° 16. 

180. Ιαβούηδ Ζοία βΓβίβηδίδ βοηδίίίαΗηδ άίβ 5 δβρίβιηύΗδ η° 29. 

181. 8 ΙατηαΙβΙΙιΐδ ΤΗαηάαρΙιίΙαδ βΟΓβΪΓβηδίδ αίίαδ άίβ 9 δβρίβιηύΗδ η° 42. 

182. Ιοαηηβδ ΟΗρραΗιΐδ βράοηίβηδίδ βοηδίΐίατίηδ άίβ 9 δβρίβτηύΓΪδ η° 46. 

183. ΌβτηβίΗαδ ΟίβαΙΙα βίρβίαδ αίίαδ 24 δβρίβιηύΗδ η0 71. 

184. Εαβίαδ Ιιΐδΐίηίαϊΐιΐδ βοΓβΪΓίβηδίδ αίίαδ 25 δβρίβτηύΐ'ίδ η° 82. 

185. Νίβοίαιΐδ Ζοία βΓβίβηδίδ αίίαδ 27 δβρίβιηύΓίδ η° 88. 

186. Ματαΐδ ΡνοβαβίαηΙβ βΓβΙβηδίδ αίίαδ 27 δβρίβιηύΓίδ η° 89. 

187. Ειηαηαβί Ζιιβο ΓβΐΗίιηηβηδίδ αίίαδ 27 δβρίβιηύΓίδ η° 90. 

188. Αηΐ'βΙίκδ ΡοίίβαΙά ββρΗαίβηαδ αίίαδ 30 δβρίβιηύΗδ η° 95. 

189. Νίβοίααδ Βαύαίί βΓβίβηδίδ αίίαδ 2 οβίούΓΪδ 1659 η° 98. 

190. ΜαίΗβαδ ΟΗοδτηαδ ζαβίηίίαδ αίίαδ 4 οβίούΐ’ίδ η° 103. 

191. ΟοιίδΙαηΐίϊΐιΐδ Αβίιβίΐί ΠιβίΗίιηηίηδ αίίαδ 4 οβίούΗδ η° 103. 

192. ΑηαδΙαδίηδ €β[αίά ββ[αίβηαδ αίίαδ 29 ηονβηίύΗδ η° 179. 

1660 
193. ΕαδβαΠ Οοίαηώίηιΐδ ββρΗαίβηαδ ρηρίίίιΐδ 2 ιηαΓίίί η° 217. 

194. ΕαρΗίίιηαδ ΑτηύβΙίβοροίηδ αίίαδ 17 ίιιίίί η° 232. 

195. Ραιιίιΐδ Αίύβτίί ηαιιρίίβηδίδ άίβ ρΗιηα δβρίβιηύΗδ η° 1. 

196. ΑηαδΙαδίιΐδ ΟβρΗαϊά ββρΗαίβηαδ αίίαδ ρΗιηα δβρίβιηύΗδ η° 5. 

197. Ααξίΐδίίηιΐδ ΒίβΗί βΟΓβΪΓβηδίδ αίίαδ άίβ ρΗτηα δβρίβηιύΗδ η° 15. 

198. Νίβοίααδ ΜβδβΗ βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ ρΗτηα δβρίβιηύΗδ η° 16. 

199. 1αβοί)αδ ΟΙοάία.δ ΓβΐΗίτηηβηδίε αίίαδ άίβ ρΗτηα δβρίβιηύΗδ η° 17. 

200. Νίβοϊαιΐδ Βιώιιίί βαηάίβηδίδ αίίαδ 3 δβρίβιηύΗδ η° 45. 

201. Ειιρίιίίιηίιΐδ ΑιηύβίίβοραΙαδ αίίαδ 3 δβρίβιηύΓίδ η° 46. 

202. Νίβοίααδ Ροίίβαίά ββρΗαίβηαδ αίίαδ 3 δβρίβιηύΗδ η° 67. 

203. Ραηίιΐδ Οοιτβδδίαδ βΓβίβηδίδ αίίαδ 3 δβρίβιηύΓίδ η° 69. 

204. 3Ιβ/ηαΙβΙίιΐδ Τταηάαρίιίίιι.δ βοΐ'βρΓβηδίδ αίίαδ άίβ ρηηια άβββιηύΠδ 
η° 121. 

205. Ιοαηηβδ ΤταηάαρΗίίαδ βοτβρΓβηδίδ αίίαδ άίβ ρνίηια άβββηώΗδ η° 122. 
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206. Αηαδίαδίιΐδ Οβρίιαίά βοηδίίίαΓΪιΐδ άίβ 29 πιβηδίδ ααραδίί η° 1. 

207. Ρααίαδ Αίύβτίί αίίαδ βοηδίίίαΗαδ άίβ 29 ααραείί η° 2. 
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208. Ρααίαδ Οοηβδδίαδ βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ 9 ηιβηδίε δβρίβηιύηδ ηύ 19. 

209. Αηάτβαδ ΤοΓββίΙιΐδ βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ 9 δβρίβιηί)Γίδ η° 21. 

210. Νίβοίααδ ΜβδβΗ βΓβίβηδίδ αίίαδ 29 ακξΐΐδίί η° 24. 

211. ΕαρΗΐίτηίαδ ΑιηύβίίβοραΙαδ βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ 10 δβρΙβηώΓΐδ η° 29. 

212. Ιοαηηβδ Ρβίηΐδ Μβδβτί βΓβίβηδίδ ραρίΙΙαδ άίβ 10 δβρίβηύτίδ τΠ 30. 

213. Νίβοίααδ 8αηξηίηαίίιΐδ τβύιίηιηβηδίδ αίίαδ 15 δβρίβηιύηδ η° 36. 

214. ΜαΗηιΐδ Είοάίιΐδ Γβίίιίιηηβηδίδ αίίαδ άίβ 15 δβρίβηιύηδ η° 3/. 

215. ΟίοΓξίιΐδ νοίο βΓβίβηδίδ ραρίΙΙαδ άίβ 19 δβρίβηιύηδ η° 39. 

216. Ιοαηηίδ Αδίτα βΓβίβηδίδ ραρίΙΙαδ άίβ 19 δβρίβηιύήδ η° 40. 

217. Όβηιβίηιΐδ ΟαίοξβΓα βρίτοΐαδ ραρίΙΙαδ άίβ 19 δβρίβηιύηδ η° ιΐ. 

218. Οίοφαδ Υοηάιϊάβίιί βοτβψβιΐδίδ αίίαδ άίβ 19 δβρίβηιύηδ ιι° 4ο. 

219. Ιοαηηβδ ΤβηιβηίοίΙί βΓβίβηδίδ άίβ 23 δβρίβιηύΗδ η° 47 

220. Αηΐ'βΙίαδ Ροίίβαίά ββρΗαίβηαδ αίίαδ άίβ 10 οβίούΗδ ?ι° 5/. . 

221. ΑίβχαηάβΓ Μαητοροτάαίιΐδ βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ 4 ηονβιηύΠδ η° 69. 
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222. Ιαβούαδ Βανίοηα βΓβίβηδίδ ραρίΙΙαδ άίβ 20 ηψΠίίδ η° 148. 

223. Αηξβίαδ Ροίίβαίά ββρΗαίβηαδ βοιίδίίίαΓίηδ αίίΓαιηαΗηαδ άίβ 5 δβρ¬ 

ίβιηύΗδ η° 1. ,. 
224. Νίβοίααδ ΜβδβΗ βΓβίβηδίδ βοηδίΐίατίηδ αΙίΓαηι,αΗηηδ άιβ αιβία 

η° 2. 
225. ΜαΠαηαδ Οίοάίαδ ΓβΐΗίιηηβηδίδ αίίαδ άιβ άίβία η° 10. 

226. Αηάτ'βαδ Αβίιίίί Γβίίιίιηηβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία η° 11. 

227. ΟίοΓ^ίαδ ναηάαΐαβύί οοτοίΓβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία η° 12. 

228. Είοτρίαδ νοίο βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία η° 13. 

229. Νίβοίααδ Βοη βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία η° 16. ~ 

230. ΜαίΗβαδ Βοδίηα ζαβίηίίαδ αίίαδ άίβ άίβία τΠ 17. 

231. Ιοαηηβδ Ρβίηΐδ ΜβδβΗ βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία η° 18. 

232. Αηάτβαδ νίοηαε βίάοηίβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία η° 19. 

233. νβίοΓ Εαβαηαδ βοΓβψβιΐδίδ αίίαδ άίβ 5 τηβηδίδ δβρίβηιύηδ η° 20. 

234. Ραηίηδ ΑίύβΓίί ηαιιρίίβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία η° 32. ~ 

235. Ιοαηηβδ Εοββα ββρΗαίβηαδ βοηδίΐίαηαδ αίίαδ άίβ 5 δβρίβηιύηδ 

η° 34- 
236. ΕηίΗίτηίηδ ΑηιύβίίοορηΙηδ ίΐιβοίοραδ αίίαδ άιβ 5 άίβίο^η0 οο. 

237. Αηάββαδ ΤοΓββΙΙιΐδ βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ 9 άίβίί η° 37. 

238. Νίβοίααδ 8αηξΐιίηαίίηδ ΓβίΗιτηηβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία. η° 39. 

239. Ιοαηηβδ Αδίβα βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ 9 τηβηδίδ δβρίβιηύΗδ η° 44. 

240. Νίβοίααδ 8βη[(αδ βράοηίβηδίδ ραρίΙΙαδ άίβ άίβία η° 45. 

241. Εηιαηηβί €αϊα{αίί βίάοηίβηδίδ αίίαδ άίβ άίβία η° 52. 

242. Νίβοίααδ Βαύαίί βΓβίβηδίδ αίίαδ άίβ 6 ηονβηιύΠδ η° 102. 
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243. Ρνοεροτ ΡβΙΐΌΐιίιιβ βο?ΐ8ίαηΐίηοροΙίΐ,αηιΐ8 αΐϊαε άίβ 9 ηονβιη1)Γΐ8 

η° 122. 

244. ΛΓ8βηία$ ΟαΙηάίιΐΒ βΐ'βίβηείε ριιρίίΐιιβ άίβ 19 ίαηιιαήί η° 178. 

245. Αηΐοηίιιβ Α$ίτα ριιρίΙΙιιβ άίβ 10 ίαηιιαήί η° 178. 
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246. Ζλ ΒαηίβΙ Βιιίξατί βτβίβηής ριιρίΙΙηβ άίβ 19 ίαηιιαήί η° 178. 

247. Ζλ ΝίωΙαηβ ΡοΙαηί ββρίιαίβηιιβ ραρίΙΙαβ άίβ 20 ίαηηαήί η° 182. 

248. Ώ. ΟίθΓ%ίιΐ8 ΡαίβΙΙατιΐΒ βράοηίβη8Ϊ8 αΐίαε άίβ 17 8βρίβιη1)ή8 η° 11. 

249. Ώ. ΝίβοΙαηε Μβ$βή βΓβίβηβίβ αΐίαβ άίβ 17 8βρΙβπι0ή8 η° 25. 

250. Ζλ ΡααΙη.8 ΑΙΟβήί ηαηρίίβιιείε βοηβίΙίαήιΐΒ άίβ 17 Ββρίβιηΰήε 
η° 26. 

251. Ζλ ΟίοΓξίιιβ ναηάαΐαβίιί οοΐ'βψβη8Ϊ8 αΙία8 άίβ 17 άίβϋ η° 29. 

252. Ζλ ΟίθΓ§ίιΐ8 ΥοίΙο ΓβΐΜηιηβη8Ϊ8 αΙία8 άίβ 17 8βρίβηώή8 ηΌ 30. 

253. Ζλ 1οαηηβ8 ΑπΙνα βββίβη8Ϊ8 αΙία8 άίβ 17 ΒβρΙβηύνίβ η° 31. 

254. Ζλ ΝίβοΙαιιβ 8βη((ιΐ8 βράοηίβΊΐ8Ϊ8 αΙία8 άίβ 17 8βρίβηώή8 η° 32. 

255. Ζλ ΕηΐΚίηιίιΐΒ ΑηιΟβΙίβοροΙιιβ βββίβη8Ϊ8 ΐΗβοΙοξηβ αΙία8 άίβ 17 8βρ- 

ΙβηώβΪ8 η° 33. 

256. Ζλ 8ίηιβοηιΐ8 Βίβιιάί ββρΚαίβηιΐΒ αΙία$ άίβ 17 άίβίο (8βρΙβιηύ/'ί8) η° 34. 

257. Ζλ Οοτΐ8ΐαηΙΐηιΐ8 ΑβΙιβΙίί Γβΐΐιίηιηβιιοίβ αΙία8 άίβ 27 8βρίβηύή8 η° 69. 

258. Ζλ ΤΗβοάοηιε ΟαβανίΙΙα τβϋιίηιηβηβίβ αΙία8 άίβ 27 ΒβρίβηιΟήΒ η° 73. 

259. Ζλ ΡαηΙιΐ8 Μοίίηιΐ8 βΓβΙβη8Ϊ8 αίίαβ άίβ 27 8βρΙβηώή8 ?ι° 79. 

260. Ζλ 8ΐαηιαύιΐ8 Βιΐ8Ϊιΐ8 ββρίιαίβηιιβ αΐίαε άίβ 27 8βρΐβιη5ή8 η° 80. 

261. Ζλ ΝίβοΙαιιβ 3αηξηίηαΙίιΐ8 τβίΚίϊηηβηείε αΐίαε άίβ 2 οβίούήβ η° 91. 

262. Ζλ Μαήηιΐ8 ΟΙοάίιιε ΓβίΚίηιηβηβίβ αΙία8 άίβ 2 οβίοΰή8 η° 92. 

263. Ζλ Αηάτβαβ 1ήαήη8 βράοηίβη8Ϊ8 αϊία$ άίβ 2 οβίο0ή8 η° 94. 

264. Ώ. Μαΐ'βιιβ ΒοπώατάαΒ Γβϋιίιηηβη8Ϊ8 αίία8 άίβ 8 οβΙοΒίβ η° 126. 

265. Ζλ Ηίβτοηρηιηβ ΟίΐΌίιΐΒ ηιοάοηβη$ί8 αίία8 άίβ 29 ηονβιηΟήΒ η° 199. 

266. Ζλ ΟαΟήβί ΒαΙζα ββρΚαΙβηιιε ριιρίΙΙιιβ άίβ 12 άβββηώή8 η° 218. 
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267. Ζλ Βαιιτβηίίιΐ8 €ονβ88ί βράοηίβηείδ αίίαβ άίβ 5 ίαηιιαήί η° 233. 

268. Ζ). ΟοΒίηαιι Βανοζζί βΓβίβηείβ α.Ιίθ8 άίβ 6 8βρίβ?ηϋή8 η° 17. 

269. Β. ΡαιιΙιιβ ΑΙΟβτύ ηαηρίίβηείβ αίία8 άίβ 6 8βρίβηώή8 η° 8. 

270. Β. Αηα8ία8ίιΐ8 ΟβρΚαΙα ββρίιαΙβηηΒ αΐίαβ άίβ 6 ββρΙβιηΟήβ η° 18. 

271. Β. ΟοηΒίαηΐίηυ,Β ΑβΚβίίκΒ νβΐΚίπιηβη8ΐ8 αΐίαε άίβ 6 ΒβρΙβηύήβ 
η° 19. 

272. Β. Αηίοηίιιε ΑβΚβΙί ΓβίΙιίιηηβηείΒ αΐίαε άίβ 6 εβρίβηύήε η° 20. 

273. Β. 1αβο0ιχ8 ΟΙοάίαβ ΐ'βΐΐιίιηηβηοίβ αίίαε άίβ 8 ΒβρίβιηΟτίΘ η° 39. 

274. Β. ΟίοΓ§ίιΐ8 VοΙό νβΐΐιίιηηβηείε αΙία8 8 εβρίβηιΐβίε η° 43. 
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275. Β. Ιοαηηββ Αβίβα βηίβηβκ αΐίαε άίβ 8 εβρίβοώτίε ?ι° 44. 

276. Β. ΟίοΓξίιΐΒ ναάαΙαβΚί βΓβΙβηβίβ αίίαε άίβ 8 εβρΙβιηΟήε η° 45. 

277. Β. ΝίβοΙαιΐΒ 8βα[(ί φοηίβηβίβ αΐίαε άίβ 9 ββρίβιηΜε η° 52. 

278. Β. 8ίτηβοιια8 Βίβιιάί ββρϊιαΙβηιι$ αΐίαβ άίβ 9 8βρΙβηύή$ η° 55. 

279. Β. ΜαήηιΐΒ ΟΙοάίιιε ΓβΙϊιίιηηβηείε αΐίαε άίβ 18 8βρίβηώή8 η° 64. 

280. Β. ΝίβοΙαιιε ΒιιύιιΙί βΐ'βΐβηείε αΐίαβ άίβ 22 8βρίβιηΙ>Γί8 η° 67. 

281. Β. Αηάιβαε ΤοβββΙΙαε βτβίβηβίβ αΙία8 άίβ 22 8βρΙβηώή8 1664 η° 68. 

282. Β. Ραυ,Ιυ.8 ΜοΙίηηε βΐ'βίβηβίβ αΙία8 άίβ 25 8βρίβιηόή8 η° 71. 

283. Β. ΝίβοΙαιιε ϋοηάοηί ζαβίηΐΚίιιε αΐιαβ άίβ 25 &βρίβηιΙ)ΓΪ8 ιι° 73. 

284. Β. ΡΓαηβί8βιΐ8 ΟΙοάίιΐΒ τβίΚίιηηβη8ί8 αΐίαβ άίβ 30 8βρΙβηώη8 η° 75. 

285. Β. Αηΐ.οηίη8 ΟαΙοηηαηιιβ ηαιιρΙίβη8Ϊ8 αΐίαβ άίβ ρήιηα οβΙοδήΒ 

η° 77. 
286. Β. ΟαΟήβΙ ΒαΙζα ββρΚαΙοηίβη8Ϊ8 αΙία8 άίβ ρήηια οβίούήβ η° 78. 

287. Ζ). Ιοαηηβδ ΡοΙαηί βτβίβηβίβ αΙία8 άίβ ρήηια οβΙοΙ)ή8 η° 79. 

288. Β. ΑΙ{οη8ΐΐ8 Βιιρί ηιοάοηβη8Ϊ8 ριιρίΙΙηβ άίβ 7 ηονβηώήΒ η° 96. 
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289. Β. ΝίβοΙαιΐΒ ΡοΙαηιΐ8 βΓβίβη8Ϊ8 βοαάίίιΐΓ βαηβίΐΐαήί 5 ίαηιιαήί 

η° 206. 
290. Β. ΝίβοϊαιΐΒ Βοη βΓβΙβηβΪΒ αΐίαβ άίβ 4 8βρΙβιήί)Γί8 η° 8. 

291. Β. Εη{1ίηιίιΐ8 ΑηιΜίβοροΙιΐ8 ΐΚβοΙο§ιΐ8 βτβίβη8Ϊ8 αΐίαβ 4 8βρίβιηΙ)ή8 

η° 13. 
292. Β. ΟίοΓ§ίιΐ8 άβ ΑβΙιβΙίί τβΜπιηβη8Ϊ8 ριιρίϊΐιιε 4 ββρίβηύήβ η° 14. 

293. Β. ΝίβοΙαιΐ8 8αη§αίηαΐίιΐ8 ΓβΐΗίπιηβηβίβ αΐίαβ 4 8βρίβ?η1)ή8 η° 16. 

294. Β. ΡαιιΙιιβ άβ ΑΙΟβήίβ ηαιιρίίβηβίβ αίίαβ άίβ 4 ββρΙβηιΟήβ η° 17. 

295. Β. &ίοτξίιΐ8 0ίββίιΐ8 ΐβΐίιίηιηβηβίβ ραρίΙΙιΐδ άίβ 4 8βρίβηιΙ)ή8 η° 18. 

296. Β. ΤΚίπιοϋιβιΐ8 ΤώαΙάα8 βνβίβηβίβ ριιρί11ιΐ8 4 8βρίβιηΐ)Γί8 η° 19. 

297. Β. ΒαΗΚοΙθΜβιΐ8 Ζοία βΐ'βΙβη8Ϊ8 αΐίαβ 4 8βρίβηιΜ8 η° 20. 

298. Β. ΟίθΓ§ίιΐ8 ΟαΙβν§ί ΓβΐΚίηιηβη8ΐ8 αΙία8 4 ΒβρΙβηύήβ η° 21. 

299. Ζ). ΝίβοΙαηε ΒιώιιΙα σβίβιιβίβ αΐίαβ 4 8βρίβιηϋή8 η° 22. 

300. Β. Ιοαηηββ ΡοΙαηί βββίβηοίβ αϊίαβ 4 8βρΐβιηΙ)ή8 η° 24. 

301. Ζ). Αηάηαβ ΤοβββΙΙιιβ α'βΐβη8Ϊ8 αίία8 άίβ 17 8βρΙβ/ηΙ)Γί8 η° 41. 

302. Β. Μαββιιβ Βαηάίηί βοτβψβη8Ϊ8 αΐία.8 11 8βρίβιη0ή8 ?ι° 55. 

303. Β. ΟίθΓ§ία8 Vαηάίΐαβίιίιιβ βτβίβηβή αΙία8 11 εβρίβ/ηήή η° 56. 

304. Β. ΟίθΓ§ίιΐ8 νοίο Γβΰιίηιηβηβίβ αΐίαβ 11 8βρίβηώή8 η° 57. 

305. Β. Ρ. Β. Ατ8βηίιΐ8 ΟαΙιιάί βνβίβηβίβ ιηαξίβίβτ ΟοΙΙβ§ϋ ΟοΙίιιηίβ 

11 8βρίβηι(?ΐ’ί8 η° 58. 

306. Ζ). Νίβοϊαιΐ8 8βα{(α8 βράοηίβη8Ϊ8 αίίαΒ 11 8βρίβηι0ή8 η° 61. 

307. Β. 8ίηιβοη Βίβιιάί ββρίιαίβηιιβ αίίαε 11 ΞβρΙβηιήή η° 62. 

308. Ζ). 1οαηηβ8 Αβίτά βνβίβηείβ αΐίαβ 11 Ββρίβπώήβ ?ι° 63. 
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309. Β. Ρταηοοεοηε Βοάονίοί οτοίοηείε ριιρί11ιΐ8 12 εορίοηώτίε η° 71. 

310. Ζλ Αίορείηε Οταάβηίοηε οράοηίοηείε ρηρίΙΙηε 14 εβρίβτηΟτίε η° 73. 

311. Β. Νίοοίαηε ΟαίίαοΚίηε οτοίοηείε ρηρίΙΙηε 14 εβρίοτήύτίε η° 74. 

312. Β. Αηξοίηε 8ητηαοΗίηε ζαορηίΐιίηε ρηρίΙΙηε 14 εβρίβ/ηΟτίε η° 75. 

313. Ζ). Ιοαηηοε Βαίεατηηε ζαορηίΗίηε ρηρίΙΙηε 14 εορίβτηίττίε η° 76. 

314.. Β. Αητοίίηε ΡοΙίοαίά οβρΗαΙβτιηε αίίαε 18 εορίβιηύτίε ιι° 82. 

315. Β. Αηαείαείηε ΟβρΙιαίά οβρίιαίβηηε αίίαε 18 εορίοηώτίε η° 83. 

316. Β. Ματοηε ΧατιίΗορηΙηε ζαορηίΗίηε ρηρίΙΙηε 22 εορίοηώτίε ιι° 84. 

317. Β. Νίοοίαηε Μοεοτί οτοίοηείε αίίαε 22 εορίοηώΐ'ίε η° 85. 

318. Β. Ματοηε Ρτοοαοίαηίβε οτοίοηείε αίίαε 22 εορίβιηότίε η° 86. 

319. Β. Ρίατηβηίηε άβ Κατηβίε οτοίοηείε ρηρίΙΙηε 26 εορΙοττώτίε η° 91. 

320. Β. Ιοαηηοε Οι^ατί οράοηίβηείε αίίαε 2 οοίούτΐε η° 96. 

321. Β. Ιοαητιοε Βατιάοίο οτοίοηείε ύώΐίοίίιοοατίηε Ναίίοηίε ΙΙίίτα- 

τηατίηο 4 άίοίί (οοίούτίε) η° 97. 

322. Β. Νίοοίαηε Βατοα οτοίοτιείε αίίαε 4 οοίοίτίε η° 98. 

323. Β. Νίοοίαηε ΰαίΐοηα τοίΗίτηηοηείε ρηρίΙΙηε 15 ηονβηώτίε η0 152. 

324. Β. ΤΙιοτηαε Μηεαίο οτοίοηείε ρηρίΙΙηε 5 άοοοηώτίε η° 211. 

325. Ζ). Νίοοίαηε Ρτβτηατοηηε οράοηίβηείε αίίαε 19 άοοοηώτίε η° 235. 

1666 

326. Β. Οβοτ§ίηε ϋαίοτρίηε οτοίοηείε άίβ 13 εορίοηώτίε η° 1. 

327. Β. ϋοηείαηίίηηε ΑοΗοΙίίηε οτοίοηείε οοηείίίατίηε εοοηηάατίηε οτβ- 

1671818 άίβ 13 άίοίο η° 2. 

328. Β. Οοεηια Βατοζζί οτοίοηείε αΙία8 13 άίοίο η° 7. 

329. Β. Αίορείηε Οταίβηίξηε οράοηίοηείε αΙία8 13 άίοίο ιι° 8. 

330. Β. Ματ6ΐΐ·8 Ζαηίίτί οοτοψβηηε αίίαε 13 άίοίο η° 9. 

331. Ζ). Ματοηε Βοηώατάηε τοίΚίτη-ηοπείε αίίαε 13 άίοίο τι0 10. 

332. Β. Νίοοίαηε Βηύηίίί οτοίοηείε αίίαε 13 άίοίο η° 11. 

333. Β. ΙΙίβτοηίηιηε 8ίταοΗίηε τοίΗίηιηοηείε αίίαε 13 άίοίο η° 12. 

334. Β. Ματοηε Αηίοτιίηε Αη^βίηε τβίΚίιηηοηείε αίίαε 13 εορίοηώτίε 

η° 13. 

335. Β. Ιοαηηοε ΒοΙαηί οτοίοτιείε αΐίαε 13 εορίοτηΒτίε άίοίο η° 14. 

336. Β. Τίιοηιαε Μηεαίο οΐ'βίβηείε αίίαε 13 άίοίο η° 15. 

337. Β. Ιοαηηβε Βατιάοίιιε οτοίοηείε αίίαε 13 άίοίο η° 16. 

338. Β. Οβοτξίαε V αηάίίαοΚίηε ηίίταιηατίηηε οοηείίίατίηε 13 άίοίο 

η° 25. 

339. Β. Οοοφηε νοίο οτοίοηείε αίίαε 13 άίοίο ?ι° 32. 

340. Β. Νίοοίαηε ΟαΙοτιά τβίΚίηιηβτιείε αίίαε 13 άίοίο η° 33. 

341. Β. 8ίτηοοη Βίοαάί εαταναίοηείε αίίαε 13 άίοίο η° 34. 

342. Β. Ιοαηηοε Αείτά 07'6ί07ΐείε αίίαε 13 άίοίο η° 35. 

18-8-1970 

Αί πράξεις έγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου τής Παδούης 273 

343. Β. Ατεβηίηε Οαίηάί οτοίοηείε ηια&ίείοτ ΟοΙίορίί Οοίίιιηϋ 13 άίοίο 
τι° 37. 

344. Β. Ιαοοίηε Οίοάίηε τοίϊιίηιηοηείε αίίαε 23 άίοίο η° 75. 

345. Β. Αηάτοαε ΤοίΌβΙΙιιε οτοίοτιείε αίίαε 14 άίοίο (ηονοηύήε) η° 138. 

346. Β. Ιοατιτϊβε ΟΙιηεεα^ίάαε ορρηαε ριιρίίίιιε 6 ιηαί άίοίο (1666) 

71° 288. 
1667 

347. Β. ΜαίΌΐιβ Χα7ΐίίιοριιΙιΐ8 οοτΐ8ίΙίαήιΐ8 ιιίΐιαηιαητιιιε άίο 10 8ορ- 

ΙβτηΟήε ?ι° 1. 

348. Β. ΟίοΓξίιΐ8 VατιάίίαοΚί οοηθίίίαΗιιβ ιιΙίΓατηαήτι.ιιε άίοία άίο 7ΐ° 2. 

349. Β. ΊΊιοιηαε Μιιεαίο ΟΓβΙβ/ιείε αίίαε άίοία άίβ η° 14. 

350. Β. Οοειηιχε ΒαΓοζζί ο^άοτιίβτιείε αίίαε άίοία άίο 7ΐ° 15. 

351. Ζ). Εηιατιαοίοε ΥαετιιιιΙα οράθ7ΐίβ7ΐείε αίίαε άίοία. άίο 71° 16. 

352. Β. Ιοαητιοε Οοίίιι.τιίιιε νβνίβηειε αίίαε άίοία άίο τι° 18. 

353. Β. ΟίοΓ^ίηε Α.οΙιβΙΙί ΐ'βίίιίιηηβτιείε αίίαε άίοία άίβ η° 19. 

354. Β. ΟοΓξίιιε ΟαΙβΓβί τβίΚίιητιοηείε αίίαε άίοία άίο τι° 20. 

355. Β. 1οα7ΐηβε ,Ραιιίηε Μοίνίεο οζοίοτιείε αίίαε άίοία^άίο 7ΐ° 41. 

356. Β. Αηάοβαε ΤοοοβΙίαε οτοίοτιείε αίίαε άίο άίοία ιι° 45. 

357. Β. Νίοοίαηε ΒτχΟηίί 0Γ0ί07ΐείε αίίαε άίο άίοία η° 46. 

358. Β. €ο7ΐ8ία7ΐΐίτιιιε Οατιίαοηζβτιιιε οθ7ΐείαιιίίηοροΙίία7ΐιιε ριιρίΐίαε άίοία 
άίβ τι° 47. 

359. Β. Ιοα7ΐηοε Οιτίεεα(ιάα ορρήαε αίίαε οότιείΙίαΗιιε αιιοοηίίαηηε 
άίοία άίο τι° 48. 

360. Β. Νίοοίαηε Ροίατιί οτοίοτιείε αίίαε άίοία άίβ ιι° 49. 

361. Β. Νίοοίαηε Οαίοηά ΊΌίϊιίτηηοηείε αίίαε άίοία άίο τι° 54. 

362. Β. 8ίτηβοτιιΐ8 Βίοαάί οορΗαίβηηε αίίαε άίοία άίβ τι° 55. 

363. Β. Ιοαητιοε Αείτα οτοίοτιείε αίίαε άίβ άίοία τι° 56. 

364. Β. Οίοτβίαε νοίο τβίΐιίιηηβηείε αίίαε άίβ άίοία τι° 57. 

365. Β. Ματοηε Βοιτώατάηε τβΐΐιίτητιβηείε αίίαε άίο άίοία τι° 59. 

366. Β. Νίοοίαηε Βοτι οτοίοτιείε αίίαε άίο άίοία η° 60. 

367. Β. Ματοηε Αοίιβίΐίηε τβίίιίηιηβηείε αίίαε άίβ 22 εορίβηώτίε τι° 61. 

368. Β. Ιοαητιοε Βαηάοϊηε οτοίοτιείε αίίαε άίο άίοία η° 62. 

369. Β. Ατεοηίηε Οαίηάί οτοίοηείε ηια§ίείοτ ΟοίΙο^ίί Βοίίηηίί άίο άίοία 
η° 73, 74, 75. 

370. Β. Αηάτβαε Υίατηε οράοηίοηείε αίίαε άίο 2 οοίοϊηίε άίοίο (1667) 

η° 89. 

371. Β. Ατιίοτιίηε Βοεα οοτοίτοηείε ρηρίΙΙηε άίβ 2 άίοίο (οοίοίτίε) η° 90. 

372. Β. Βαιιτοηίίηε Οαροάίείτία οοτοίτοηείε αίίαε άίο 10 οοίοίιτίε η° 93. 

373. Β. Αίορείηε Οταάβηίοηε οτοίοηείε. 

374. Β. Νίοοίαηε Βαηάοϊηε τβίίιίηιηβηείε αίίαε 22 άίοίο (οοίοίτίε) η° 97. 
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375. Β. ΝίβοΙααΒ ΟαΙίαβΙιίηΒ βΓβίβηΒΪΒ αίίαΒ άίβ άΐβία η° 98. 

376. Β. ΟίοΓξίιιε Ραζζό βΓβίβηΒΪΒ ραρίΙΙαΒ άΐβία άίβ η° 99. 

377. Β. ΝίβοΙαιζβ άβ Καί)βΐ$ ΓβίίιρτηηβηΒίΒ ραρίΙΙαΒ άΐβία άίβ η° 100. 

378. Β. ΙοαηηβΒ 8ίαί βράοηίβιΐΒΐΒ ριιρίίΐαε άΐβία άίβ η° 101. 

379.. Β. Ματβη$ ΖαηύΗ βοτβίτβη8Ϊ8 αΐίαχ άίβ 7 ηονβιηύήε άίβίο (1667) 

η° 112. 
380. Β. Αη§βΙιΐ8 8αηιαβΚίαΒ ζαβίηίήίαΒ αίίθ8 άΐβία άίβ η° 132. 

1668 

381. Β. ΕηιαηιιβΙ €αΙα(αίί βΓβίβηΒΪΒ αΙία8 24 ιηαίί η° 252. 

382. Β. ΙοαηηβΒ ΟίοφαΒ νοίο βοη8ΐΙίαΗα8 ηΙίΓατηατίηιΐΒ άίβ 7 8βρ- 

ίβτηί)ΓΪ8 άίβίο (1668) η° 2. 

383. Β. Ιοαη?ιβ8 Μ\ΐ8α\ο βο?ΐ8Ϊΐίαήιι$ ιύΐΓαιηαήηη8 άίβ 7 άίβίο η° 3. 

384. Β. ΗΐβΓοηίηιαΒ Μα((βί β^άοηίβηΒΪΒ ραρίΙΙαΒ άίβ άΐβία η° 15. 

385. Β. 8αΙναί0Γ ΟοΙΙηβίηΒ οράοηίβη8Ϊ8 ραρίΙΙαΒ άίβ άΐβία η° 16. 

386. Β. ΡαιιΙιΐ8 ΜοίνΪΒβ βΓβίβηΒΪΒ αΙία-8 άίβ άΐβία η° 17. 

387. Β. ΙοαηηβΒ Βοναηάο βΓβίβηΒΪΒ αΙία8 άίβ άΐβία η° 19. 

388. Β. ΜαββαΒ Αηίοηίιΐ8 ΑβΗβΙΙί ΓβίΗίηιηβηΒΪΒ αΙίθ8 άίβ άΐβία η° 20. 

389. Β. Οβοτξίιΐ8 ΑβΗβΙΙί ΓβΙίιΐηιηβηΒίΒ αΙία8 άίβ άΐβία η° 21. 

390. Β. 8ίτηβοη Βίβηάί ββρΙιαΙβηιΐΒ αίίαΒ άίβ άΐβία η° 23. 

391. Β. Νΐβοΐααβ ΟοηίαΓβηο βΓβίβηΒΪΒ ραρίΙΙαΒ άίβ άΐβία η° 24. 

392. Β. ΙοαηηβΒ ΑβΙγΗ βΓβίβη8Ϊ8 αΙίοΒ άίβ άΐβία η° 25. 

393. Β. ΜαηηιΐΒ ΡβίΓΪΒ βΟΓβίΓβηΒΐΒ ραρίΙΙαΒ 7 8βρίβηώή8 η° 26. 

394. Β. ΕιηαιιαβΙ ναΒηιηΙα σράοηίβηΒΪΒ αίίοΒ άΐβία άίβ η° 30. 

395. Β. ΟοΒηιιΐΒ ΒατοβίαΒ β^άοηίβη8Ϊ8 αΙίαΒ άίβ άΐβία η° 31. 

396. Β. ΝΐβοίαιΐΒ ΡοΙαηί βΓβίβηΒΪΒ αίίαΒ άΐβία. άίβ η° 32. 

397. Β. Αηάββαβ ΤοβββΙΙη.8 αΙίΓαηιαηηαΒ αΙίαΒ άίβ άΐβία η° 37. 

398. Β, ΜαββιΐΒ ΧαηίΗοραΙιΐΒ ΗίασρηΐΗίηαΒ αΙίαΒ άΐβία άίβ η° 47. 

399. Β. ΕαητβηίΐιΐΒ ΟαροάΐΒίηα βοΓβίτβηΒΐΒ αΙίαΒ άΐβία άίβ η° 48. 

400. Β. ΙοαηηβΒ ΟΚΓΪ8$α{ΐάβ8 βρρήαΒ αΙίαΒ άίβ άΐβία η° 49. 

401. Β. Η. Ρ. ΑΓ8βηίιΐ8 ΟαΙαάΐ βΓβίβηΒΪΒ τηαξίΒίβΓ ΟοΙΙβξίί Οοίίιιηίΐ 

άίβ άΐβία 7ΐ° 50, 51, 52. 

402. Β. ΑηίοηίηΒ ΗοΒα βοΓβρΓβηΒΐΒ αΙίαΒ άΐβία άίβ (11 Ββρίβ/ηΙηΒ) η° 70. 

403. Β. ΙοαηηβΒ 8ίαΐί βράοηΐβηΒΐΒ αϊία8 άΐβία η° 84. 

404. Β. ΟοηΒίαηίίηηΒ ΟβαΒία ββρΚαΙβηιΐΒ ραρίΙΙαΒ η° 85. 

405. Β. ΙοαηηβΒ ϋαζζαΐίίαΒ ββρΗαΙβηηΒ αίίαΒ η° 86. 

406. Β. ΝίβοΙαιΐΒ άβ ΗαΟβμ ΓβίίηιηβηΒΐΒ αΙίαΒ η° 87. 

407. Β. ΑΙβχαηάβτ άβ ΚηΟβίΒ βρρβίαΒ αΙίαΒ άΐβία η° 89. 

408. Β. ΒοηιΐηίβιΐΒ ΟοβΙιΐο ββρΗαΙβηηΒ ριιρΐΙΙιΐΒ άΐβία άίβ (15 ΒβρίβηώηΒ) 

η° 98. 
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409. Β. ΙοαηηβΒ ΟοβΗίηο ββρΗαΙβηηΒ ραρίΙΙαΒ άΐβία άίβ η° 99. 

410. Β. ΟΐοβξΐιΐΒ Οα§ηοΙιΐ8 ΓβίΗΐηιηβίΐΒΪΒ ραρίΙΙαΒ άΐβία άίβ 1ι° 101. 

411. Β. ΝίβοΙαιΐΒ Βαΰαίί βΓβίβηΒΪΒ αίίαΒ 22 άίβίο (οβίοΙ)βΪ8) ηΌ 102. 

412. Β. Οίοι·§ίιΐ8 ΡβύΐνβΙΙΐ ββρΗαΙβηηΒ ρηρίΠα8 22 άίβίο ?ι° 103. 

413. Β. ΟΐοΓ§ίη8 Εοναηάο βΓβίβηΒΪΒ ραρίΙΙαΒ 22 άίβίο η° 105. 

414. Β. ΟιτΪ8ΐορΗαηιΐ8 ΑηΒΒΐνο ββρΗαΙβηηΒ ριιρΐ11η8 η° 106. 

415. Β. ΜίβΗαβΙ νοίο ΓβίΗίηιηβηΒΪΒ ραρίΙΙαΒ 8 άίβίο η° 147. 

416. Β. ΑΙορΒΐιΐΒ ΟταάοηίβαΒ βράοηίβηΒΪΒ αΙίαΒ άΐβία άίβ (22 οοΙοΙγϊβ) 

η0 153. 

417. Β. ΟοηΒίαηίίηηΒ Οόονο βΟΓβψ'βηΒΪΒ ραρίΙΙαΒ άΐβία άίβ (8 ηονβιηΙ)ΓΪ8) 

η° 208. 

1669 

418. Β. ΙοαηηβΒ ΟοίίαηίαΒ αΙίαΒ άίβ 26 άίβίο η° 216. 

419. Β. ΗΐβΓοηι/ηΐΗΒ Μα((βί οοη8Ϊΐίαήιΐ8 ηΙίβαιηανΐηιΐΒ άίβ άΐβία (26 

ααξΟΒίΐ) η° 3. 

420. Β. ΙοαηηβΒ ΑβΙγΗ βΓβίβηΒΪΒ αΙίαΒ άίβ 27 τηβτίΒΪΒ αιΐξΐΐΒίΐ η° 14. 

421. Β. ΝίβοΙααΒ ΡοΙαηί βΓβίβηΒΪΒ αΙίαΒ άίβ 5 η° 15. 

422. Β. 0βον§ίιΐ8 Οα^ιιοΙα βΓβίβηΒΪΒ αΙίαΒ άΐβία άίβ η° 19. 

423. Β. ΟβοΓξίιΐΒ ΑβδίοΙί ΓβίΗίηιηβηΒίΒ αΙίαΒ άΐβία άίβ η° 20. 

424. Β. Αβ8βηίιΐ8 ΟαΙιιάί /ηα§ί8ίββ ΟοΙΙβ§ίί Οοίίηηίί 30 άίβίΐ (αιΐβΐΐΒΐΐ) 

η° 37, 38, 39. 

425. Β. 8ίιηβοη Βίβηάί ββρΙιαΙβηιΐΒ αΙίαΒ άίβ 30 άίβίΐ (αιι%υ.8ίί) 

η° 41. 

426. Β. ΝΐβοϊαιΐΒ ΟοηάατίιιαΒ 0ΐβίβη8Ϊ8 αΙία8 άΐβία άίβ η° 42. 

427. Β. Μαβίηη.8 ΡβΙβη.8 βοββίββη8Ϊ8 αΐΐαβ άΐβία άίβ η° 43. 

428. Β. ΝίβοΙααΒ άβ ΜβΙνοροΙίΒ οββΙβηΒΐΒ ραρίΙΙαΒ άΐβία η° 44. 

429. Β. ΙοαηηβΒ ΟοίίαηίαΒ βοηΒίΙίαπηΒ αΜίείαταιη 6 άίβίΐ (3βρίβπώνΐβ 
1669) η° 74. 

430. Β. ΙαβοΟηΒ 8αΙοηιοηη$ βΓβίβηΒΪΒ ραρίΙΙαΒ άΐβία άίβ (14 8βρΐβιηί)ΓΪ8) 

η° 94. 

431. Β. ΤΙιοιηαΒ ΜαΒαΙο 0Γβίβ?ΐ8ί8 αΙίαΒ άΐβία άίβ (19 ΒβρίβηιΙπΪΒ) 

η° 118. 

432. Β. ΝίβοΙααΒ Εοββϊ ΓβίΚίηιηβηΒΐΒ αίίαΒ 23 άίβίο (19 8βρίβιηί)ΓΪ8) 

η° 123. 

433. Β. ΟβΟΓξίαΒ 8αηιαββΙιίαΒ βΓβίβηΒΪΒ αίίαΒ άίβ άΐβία (19 ΒβρΛβηώηΒ) 

η° 135. 

434. Β. ΑηάτβαΒ ΤοΓββΙΙαε βΓβίβηΒΪΒ αίίαΒ άΐβία άίβ (19 8βρΙβηιί)Γί8) 

η° 136. 

435. Β. ΙοαηηβΒ 8ίαΐ βράοηίβηΒΐΒ αίίαΒ 10 άΐβία άίβ η° 139. 
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436. Β. ΡΓαηββεβιιε ΟαζζαίΙίηε ββρίιαίβηαε ραρίϊίαε η° 239. 

437. Β. Μαϋιβαε Τίΰαίάο ββρίιαίβηαε ραρίϊίαε η° 243. 

438. Β. ΟοηεΙαηΐίηηε ΛχΙιβΙΙί ΓβίΚίιηηβηείε αίίαε η° 244. 

1670 

439. Β. ΡβίΓοε ΤβΓτηίηίοίαε βράοηίβηείε ραρίϊίαε 6 άίβίο (ααξαείί) 

η° 281. 
440. Β. Ιοαηηβε 8ίαί βοηείίίαΓίαε αΙίΓαηιανίηαε άίβ 14 αηρηείί η° 1. 

441. Β. Ιοαηηβε Βαηάοίιιε τ'βίΐιίηιηβηείε ΗϊύίοίΗββαήαε άίβία άίβ (14 

ααξαείί) η° 11. 
442. Β. ΑΓεβηίαε ΟαΙιιάΐ ηιαξίείβΓ Οοίίβξίί ΒοΙίιιηίί ρΗτηο εβρίβιηΐηε 

η° 16. 
443. Β. Μωταε Αηίοηίαε ΑβΜβίίε ΓβίΚίιηηβηείε αίίαε ρΗιηο εβρίβηι- 

1)ΓΪε η° 19. 
444. Β. Ιοαηηβε Εοταηάηε βΓβίβηείε αίίαε άίβία άίβ η° 20. 

445. Β. 8αΙναΙοΐ' Οάίαζζί ββοηίβηείε αίίαε άίβία άίβ ?ι° 21. 

446. Β. Οατοίαε Οορρα βαείοε ΒοΙΙφί βΓβίβηείε άίβία άίβ η° 22. 

447. Β. Νίβοίααε Οοίαηίαε βράοηίβηείε αΐίαε άίβία άίβ η° 23. 

448. Β. Αηίοηίαε Βοεα βοΓβψβηείε αίίαε άίβία άίβ η° 24. 
449. Β. ΜίβΚαβί ΟοηάοείαΜο βχ Είί[άβ?] ραρίϊίαε άίβία άίβ η° 30. 

450. Β. Νίβοίααε ΟοηάαΓβηαε βΓβίβηείε αίίαε άίβία άίβ η° 32. 

451. Β. Ματίηαε άβ Ρβίήε βΟΓβψ'βηείε αίίαε η° 33. 

452. Β. Ιοαηηβε ΟοΓηοίίαε βΓβίβηείε ραρίϊίαε άίβία άίβ η° ο4. 

453. Β. Εβαηοίεβαε ϋαζζαβίύ ββρίιαίβηαε αίίαε άίβία άίβ η° 35. 

454. Β. Ρααίαε Εοίίυηίαε βοηείίίαΓίαε ιύίναηαΗηκε η° 81. 

455. Β. Ιοαηηβε Αείνα βοηείίίαΓίαε ιιίΐταιηατίηαε 9 άίβίο (εβρίβιηϊηάε) 

η° 87. 
456. Β. ΕίβΓοη^τηαε Βαηάοίαε ββοηίβηείε αίίαε 11 άίβίο η° 93. 

457. Β. ΗίβΓοηρηιαε Μβηάχαιηίηαε βοΓβίΓβηείε βοηείίίαήαε η° 94. 

458. Β. Ρταηβίεβαε Μϊίαηαε βοΓβψβηείε αίίαε 16 άίβίο η° 109. 

459. Β. Ρβίηιε Τβτηβηίοϋί βοηείίίατίαε αΙίΓαπιατίηιιε η° 119. 

460. Β. Ματβαε Ζαηάίτί βοΓβψβιιείε αίίαε η° 123. 

461. Β. ΝίβοΙαιιε Βοεεί ΓβίΚίηιηβηείε αίίαε η° 135. 

462. Β. Ηίβτοηψηιιε 8ί((α.βίαε ΓβίΚίιηηβηείε αίίαε 4 οβίοΚβίε η° 136. 

463. Β. Οβοφαε Μαιηιιηά βΓβίβηείε ραρίϊίαε 6 οβίοΐηάε η° 137. 

464. Β. Οίοφαε ΟαίαρΚαίί ββοηίβηείε ριιρίίίιιε 10 άίβίο η° 138. 

465. Β. Οβοφαε νβίαηί βΓβίβηείε ραρίϊίαε άίβία άίβ η° 139. 

466. Β. ΜαίΚβαε Τίραίάηε ββρΚαίβηαε αίίαε άίβία άίβ η° 140. 

467. Β. Ειηαηηβί Υατάα βΓβίβηείε ραρίϊίαε η° 142. 

468. Β. Ιοαηηβε ΟήρραΗηε βψίοηίβηείε αίίαε η° 149. 
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469. Β. Ιοαηηβε ΑηΙοηίιιε Οαήοηιιε βΓβίβηείε αίίαε 4 ηονβηιύήε η° 155. 

470. Β. Ιοαηηβε Αηΐοηίιιε Ρβοβαββίαηίβ βΓβίβηείε ραρίϊίαε άίβία άίβ 

η° 160. 
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471. Β. Οοηείαηίίηαε ΑβΙιίβΙίί βοηείίίαήαε αΐίΐ'αηιαήηαε 9 εβρίβηώήε 

)ΐ° 1. 

472. Β. Οβοφαε Ραζζό βοηείίίαΓίαε αίίΓαιηαήηαε άίβία άίβ η° 2. 

473. Β. Ιοαιιηβε Βοκαηάιιε βΓβίβηείε αίίαε άίβία άίβ η° 23. 

474. Β. Αηΐοηίιιε Βοεα βοτβψ'βηείε αίίαε άίβία άίβ ?ι° 24. 

475. Β. Ιοαηηβε Αείβά βΓβίβηείε αίίαε άίβία άίβ η° 30. 

476. Β. Μαβοιιε Εβαηοιιε βΓβίβηείε ριιρίίίιιε άίβία άίβ ιι° 31. 

477. Β. Νίβοίααε Ροίαηί βΓβίβηείε αίίαε άίβία άίβ η° 33. 

478. Β. Νίβοίααε Ρίζζαηιαηιιε βΓβίβηείε αίίαε η° 44. 

479. Β. Αβεβηίαε Οαίαάί ιηαξίείβΓ ΟοίΙφί ΟοΙΙαηίί η° 45. 

480. Β. Οίοφαε Μαηιηηά βΓβίβηείε αίίαε η° 49. 

481. Β. Ιοαηηβε Βαίξαή βοΓβψβηείε αίίαε η° 52. ? 

482. Β. Οίοφαε Οαία(αΐί βΓβίβηείε αίίαε η° 55. 

483. Β. Ρβίηιε Τβηιβηίοίίί βΓβίβηείε αίίαε η° 56. 

484. Β. Μ ίβΚαβί ΟαίίβΚίοραίί βΓβίβηείε ραρίϊίαε η° 59. 

485. Β. Ειηαηηβί Vανάα βΓβίβηείε αίίαε η° 72. 

486. Β. ΜαΗίηηε Ρτίβίηε βοΓβψβηείε η° 74. 

487. Β. Ιοαηηβε ΟοΓηβΙίαε βΓβίβηείε αίίαε 22 εβρίβιηΐηήε η° 75. 

488. Β. Εβαηοίεβαε ΟαζζαβΙΙί ββρίιαίβηαε αίίαε άίβία άίβ η° 76. 

489. Β. Μαββαε Ροίίβαίά ββρίιαίβηαε αίίαε άίβία άίβ η° 77. 

490. Β. Ιοαηηβε Βαβαάί ββρίιαίβηαε αίίαε άίβία άίβ η° 80. 

491. Β. ΗίβΓοηψηηε 8ί((αβίιίηε ΓβίΗίιηηβηείε αίίαε η° 82. 

492. Β. Νίβοίααε ΟαίίαββΚίαε βΓβίβηείε αίίαε ηΌ 111. 

493. Β. Οβοΐ'ξίαε νβίίαηί βΓβίβηείε αίίαε η° 232. 

494. Β. Βίοηίείαε Οβαεεά ββρίιαίβηαε ραρίϊίαε η° 279. 

495. Β. Ειηαηηβί ΟαίαβΙΐί βΓβίβηείε αίίαε η° 288. 
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496. ΟβοΓ§ίο ΜίηίαΙί βοηείίίαΓίαε οίίΓαιηαΓίηο 30. 

497. Οίοναηηί 8φιαββΚίοίίί βοηείίίαΓίαε 2° οίίΓαηιαΓίηαε 31. 

498. Νίβοίό ΟοΓίβεβ άί Οαηάία αίίαε 32. 

499. Οαιηίίίο Βοιηα άαί Ζαηίβ αίίαε 35. 

500. Ζααηηβ Μαίαβίιί άί €β((αίοηία αίίαε 36. 

501. Αηξβίο ΒίαηβΚί άαίίβ 8ιηίΐ’ηβ ραρίϊίαε 37. 

502. Νίβοίό 8ίβίία άί Οιίο αίίαε 39. 



278 Γ, Σ. Πλουμίδη 

503. Λ ίίαηαδίο Οατα/αη Οββαίβιιίο αίίαδ 40. 

504. Αηάΐ'βα Τίραίάο άί Οββαίοηία ραρίΙΙαδ 41. 

505. ΜίοοΚίβί ΟίαδΙίηίαηί άί Οαηάία αίίαδ 44. 
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506. ΑηΙοηίο δοναδίό οοηείΙϊαΗιιε οΙΐΐ'αηιαηηιΐ8 31. 

507. Αΐίαηαδίο Μίοηζζί οοηδίΙίαΓίαδ οΙΐΓοηιαΐ'ίηιΐ8 32. 

508. Νίοοίό ΟοιΊβεβ οΐίταιπατΐη αίίαδ 33. 

509. ΟίοΓρίο ΜίξηαΙί άί Οββίοηία αίίαδ 36. 

510. ΟοηδίαηΙίη Ο αν αεί άί Οββαϊοηία ραρίΙΙαδ 39. 

511. Οοοτξίο Βαί'οζζί άαΙΙα Οαηβα ραρίίΐιΐδ 40. 
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512. Αηαδίαδίαδ ΤνανΙό οοηδίΙίαΗαδ ρΓΪηιιΐδ ιιΙίΓαηιω'ίηηδ η° 31. 

513. ΑηάΓβαδ Τίραΐάιιε οοηδίΙίαΓίαδ 2° αΙίΓωηαήηαε ηΌ 32. 

514. Οοηδίαηίίηαε Οαταδδίαδ ΟββΙβηαδ αίίαδ η° 33. 

515. Οβοορία.9 Βανοζζί οράοηίβηδίδ αίίαδ η° 34. 

516. ΒαδίΙίαδ ΟββΙά οβρϊιαίβηαδ αΐία,δ η° 35. 

517. Οοηδίαηίίηαδ Μβίαχά οβρϊιαίβηαδ ραρίΙΙαδ η° 36. 

518. Βααΐ'βηίίαδ δίΓαίίί ιηαοβάοηαδ ραρίΙΙαδ η° 37. 

519. ΒβιηβΐΗαδ δίΓαίίί ιηαοβάοηαδ ραρίΙΙαδ η° 38. 

520. Ιοαηηβδ ΡίΙΙαΗηό οβρϊιαίβηαδ ραρίΙΙαδ η° 41. 

521. Οβοΐ'ρίηδ Μίηίαύ οβρϊιαίβηαδ αίίαδ η° 42. 

522. ΑίβχαηάβΓ ΙαδΙίηίαηαδ οοηδίαηύηοροΐίίαηαδ αίίαδ 43. 

523. ΑηΙοηίαδ δβναδίό ΟΓβίβηδίδ αίίαδ η° 44. 
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524. ΟβΟΓρίιΐδ Βηοαίί ΟΓβίβηδίδ οοηδίΙίαΓίαδ ηΙΐνωηαΓίηιΐδ η° 1. 

525. ΟβοΓβίιΐδ Ιροηιβηά ίΓαρβδαηίίαδ οοηδίΙίαΗαδ η° 2. 

526. Βοηδίαηύηιΐδ Οαοαδίαδ οββίβηαε αίίαδ η° 33. 

527. Ββοηανάαδ ΑηίιβΙίοοροίηδ ΟΓβίβηδίδ ραρίΙΙαδ 34. 

528. δίααηΐδ Μοϊαίηαε βχ Ιοαηηίηί ραρίΙΙαδ 35. 

529. Ιοαηηβδ ΡίΙαήηό οβρϊιαίβηαδ αίίαδ ιι° 36. 

530. 8ρίΗάίοη διιτίαηιΐδ δίτοροΐιιε οβρϊιαίβηαδ 37. 

531. ΑηΙοηίαδ 8βναδίό ΟΓβίβηδίδ αίίαδ η° 38. 

532. ΒαδίΙίαδ ΰβρίιαίά οβρϊιαίβηαδ αΐ 41. 

533. ϋοιίδίαηύηο Μβίαχά οβρϊιαίβηαδ αΐ 42. 

534. Οβοΐ'οίηδ Βαί'οζζίαδ βχ Οα.ηβα αί 43. 

535. Βαατβηίίαδ δίΓαΐί ηιαοβάο αί 44. 

536. ΒβιηβΙήηδ δίβαίί ιηαοβάο αί 45. 
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537. Αηρβίαδ Βίαηοΐιί €αία(αΙί οοΗηίίιΐδ ραρίΙΙιΐδ 46. 

538. Ρα[ηά\ξίοίιΐ8 βχ δίηορβ ραρίΙΙαδ 47. 

539. ΝίοοΙαηδ Ρδοιηα βχ δ. Μααοα ραρίΙΙαδ 48. 

540. Νίοοίααδ Βανίά ΟΓβίβηδίδ ραρίΙΙαδ 50. 
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541. Οβοΐ'ξίαδ Βηοαίί οοηδίΐίαήιΐδ αΙίΓαιηαήηαδ η° 1. 

542. Ιοαηηβδ ΡίΙΙατίηό οοηδίΙίαΓίαδ αΙίΓαιηαήηαδ η° 2. 

543. Ββοηατάαδ ΑηύβΙίοοροίιΐδ ΟΓβίβηδίδ αίίαδ η° 3. 

544. δρίήάίοη δίνοροΐαε ΟΓβίβιΐδίδ αίίαδ η° 4. 

545. Ιοαηηβδ δίτοροΐαε ΟΓβίβηδίδ αΐίαδ η° 5. 

546. Μίοΐιαβί ΙαδΙίηίαηαδ οοηδίαηίίηοροΐίίαηηδ αί 6. 

547. Οβοτξίοδ Ιροηιβηά ΐΓαρβδηηίίιΐδ αί η° 7. 

548. δίαιιβαδ Μοίαίηί βρίχοίιΐδ αίίαδ η° 8. 

549. Οοηδίαηίίηαδ Οαβαδίαδ οβρϊιαίβηαδ αί ηΌ 9. 

550. ΒαδίΙίαδ Οβ[αίά οβρϊιαίβηαδ αί η° 10. 

551. Μαβοαδ ΑηΙοηίαδ Οατάαοΐιί οβρϊιαίβηαδ ραρίΙΙαδ ^1. 

552. Νίοοίαοδ Βαδί οβρϊιαίβηαδ ραρίΙΙαδ η° 12. 

553. ΟΐΓίδίορΙιοΓαδ Οίήαοαδ βρίβοΐαδ ραρίΙΙαδ 13. 

554. ΝίοοΙαηδ Ρδοηια βχ δ. Μαπτα αίίαδ η° 44. 

555. Οοηδίαηίίηαδ Μβίαχά οβρϊιαίβηαδ αί 45. 

556. ΟβΟΓβίαδ Βατοζζί ζαοίηίΗρηιΐδ αίίαδ τι0 46. 

557. Ραηαρίοίιΐδ ά δίηορβ αίίαδ η° 47. 

558. ί,αιιτβηύιΐδ δίΓαίίί ηιαοβάοηαδ η° 48. 

559. Ββιηβίήαδ δίΓαίίί ηιαοβάοηιΐδ αί η° 49. 

560. Αηρβίαδ ΒίαηοΚί ΟαΙαβίίί οοήηίΐιαδ αί 50. 

561. Οβοΐρίαδ Ραρά αίΟαηβηδίδ ραρίΙΙαδ η° 51. 

562. ΝίοοΙαηδ δαβοΐιβίατίαδ ζαοίηίρηαδ ραρίΙΙαδ 52. 

563. ΟβοΓξίαδ Ρΐιίίίρρί βχ ΜοΓβα ραρίΙΙαδ η° 53. 

564. Αίβχαηάβΐ' Ιαδύηίαηιΐδ 6ίζαηίΐιίηαδ αί 54. 

565. ΝίοοΙαηδ Βαοίά ΟΓβίβηδίδ αίίαδ η° 55. 

566. ΑηΙοηίαδ δβναδίό οΓβίοηδίδ αΐίαδ η° 59. 
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567. ΒαδίΙίαδ ΟββαΙά οβρϊιαίβηαδ οοηδίΙίαΓίαδ αΙίΓαιηαηηαδ 31. 

568. Ιοαηηβδ ΑηώβίίοοροΙηδ ΟΓβίβηδίδ οοηδίΙίαΓίαδ αΙίΓαηκχτίηηδ 32. 

569. ΟβοΓνίιΐδ Μίξηαύ οβρϊιαίβηαδ αίίαδ η° 33. 

570. ΟαηύΙίαδ Βοιηα ζαορηίίηαδ αίί^δ η° 34. 

571. νίοίοϊ Οαήάί οβρϊιαίβηαδ αίίαδ,%η° 35. 

572. Μαιχηδ ΑηΙοηίαδ Οοτάαοοίιί αί 36. 
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573. Ιοαηηβ$ Εηβαίί βτβΙβιΐ8Ϊ8 αίίαβ 37. 

574. ΜίβΚαβΙ Ιιιβύηίαηιιβ αΐίαβ βοιΐ8ΐαηΐίιιοροΙίίαηιΐ8 38. 

575. Οβοτ§ίιΐ8 Ιροτηβηά ίταρββιιηΐΐιιβ αΐ 39. 

576. Βίαητηβ ΜοΙαίηί βρίτοίοδ αΐίαβ 40. 

577. ΑηΙοηίηβ 8βί>αβΙό βτβίβηβίβ αίία8 41. 

578. ΝίοοΙαυε Ώανίά βτβίβηβίβ αΐίαβ 42. 

579. ΟΗΗ8ΐορ1ιοηΐ8 Οίτίαβο βρίΐ'οΐ.α αΐ 44. 

580. Οβον§ίιΐ8 Βατοζζί βχ 6'αηβα αΙία8 45. 

581. Ραηαξίοΐιΐ8 βχ Βίηορβ αΙία8 46. 

582. ΒαβίΙίηβ Οβ((αίά ββρΗαΙβηιιβ αΐ 47. 

583. Οοηβίαηίίηηβ ΜβΙθ8βα ββρίιαίβηηβ αί 48. 

584. ΝίβοΙαιΐ8 Ρβοηιά βχ 8. Μαιιτα άΙία8 49. 

585. Εαιιτβηΐίιιβ 8ίτα(ί ιηαββάοηιΐ8 αί 50. 

586. ΏβιηβΙτίηβ 5ΐταίί ηιαββάοηηβ αί 51. 

587. ΑηρβΙν.8 €αΙα{(αΙίΐ βχ ΏοηηΐΗο αί 52. 

588. Ε1ία8 ΟοΙΙβίύ αίβηίβηβίβ ρηρίΙΙιιβ 53. 

589. Οβοτξίηβ ΜβίοβΚίίί βοηβίαηύηοροΐίίαηηβ ρηρίίίαβ 54. 

590. Αΐβχαηάβτ Ιιιβύηίαηιιβ ωηβΐάηύηοροΐύαηιιβ αί 57. 

591. Ώβιηβίτίηβ Οαζζαίίύ ββρίιαίβηηβ ρηρί11η8 59. 

592. Ιθ8βρ1ι Οαβίαηί ναΙαβΗίβηβίβ αΙία8 60. 

593. Αηΐοηίιιβ ΡβΗί βοτβρτβηδίβ αΙία8 61. 
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594. Ματβηβ ΑηΙοηίιΐ8 ΟατάαβΜ οοηβίΙίατίιΐ8 ηΐΐταηιαήηηβ η° 1. 

595. ΜίβΙιαβΙ ΒβΗβηάο βοηβιίίατίνιβ ηίίτατηατίηηβ η° 2. 

596. Βα8ΐίΐιΐ8 ΟββαΙά ββρΗαΙβηιιβ αΐίαβ ηΌ 33. 

597. ΟβθΓ§ϊιΐ8 Βατοζζί βχ Οαηβα αΙϊα8 34. 

598. ΡαηαξίοΙυ,8 βχ 8ίηορβ αΙίθ8 35. 

599. Εαητβηύηβ 8ίταΙίί βχ Μαββάοηία 36. 

600. Ώβιηβίτίηβ 8ίταίύ βχ Μαββάοηία 37. 

601. Αη§βΙιΐ8 ΟαΙαρΑαύ βοτίηίΑηβ αΙία8 38. 

602. Οβοτξΐιιβ Ραρά α1Ι)αηβη8Ϊ8 αΙίθ8 39. 

603. Νίβοϊαιιβ ΒαβΑβΙΙατίηβ Ζαηίηβ αίία8 40. 

604. Οβοφηβ ΡΑίΙίρρί βχ Μοτβα αΐίαβ 41. 

605. ΟοηβΙαηύηηβ Βατοζζί βχ Οαηβα ρηρίΙΙηβ 42. 

606. (3βογ£ΐιΐ8 ΜβίΙιοβΚίΐί βοηβίαηύηοροΐίΐαηηβ αί 43. 

607. ΝίβοΙαιΐ8 Ζαηβΐιί βχ ΟβρΗαΙοηία ρηρίΙΙηβ 44. 

608. Αιιίοηίηβ Εαζατί βχ Οαηάία αΐίαβ 45. 

609. ΝίβοΙαιΐ8 Εηβί ββρΑαΙβηηβ αΐίαβ 46. 

610. Αηάτβαβ ΤίραΙάί ββρΚαΙβηηβ αΐίαβ 47. 
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611. ΕΙίαβ ΟοΙΙβίύ αύιβηίβηβίβ αΐίαβ 48. 

612. Ιοαηηβ8 Οαζζαίίύ ββρΚαΙβηηβ αΙία8 49. 

613. Οοηβίαηύηηβ ΜβΙαχά ββρίιαίβηηβ αί 51. 

614. Εβοηατάαβ ΑιηϋβύβοροΙηβ βχ Οαηάία αί 52. 

615. Οβοφηβ Ώαιηίαηί ναΐαβιιβ αΐίαβ 53. 

616. ΡαΙΙαάίηβ Ώαηιίαηί ναΐαβηβ αΐίαβ 54. 

617. Οβοφηβ Τταρββηηύηβ βχ Τταρββηηία αί 55. 

618. 8ίαητηβ ΜοΙαίηί βριτοία αί 56. 

619. Ρβίτηβ ΡίΙΙατίηό βχ Μοτβα ρηρίΙΙηβ 57. 

620. Ματεαβ Οταββά ββρίιαίβηηβ ρηρίΙΙηβ 58. 

621. 8ρίτίάίοη 8ητίαηί 8ίΐ’οροΙι αί 59. 
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622. Οβοφηβ ΜβΙοββίύύ βοηβίΐίατίηβ ηΐΐτα/ηατίηαβ ίύίηβ ά. Ιοαηηίβ 

αηηο 2° η° 2. 

623. Ραηα^ίοίηβ 8ψιορβ (ιΐίηβ ([ΐιοηάαηι ΟαΟτίβΙβ αηηο 5ΐο η° 33. 

624. Εαητβηύηβ 8ίταίύ ιηαββάοηηβ βίηβ ά. Ραηί αηρο 5° η° 34. 

625. Ώβιηβίτίηβ 8ίταίύ ιηαββάοηηβ βίηβ ά. Ραηί αηηο 5° η° 35. 

626. ΑηξβΙηβ ΟαίαρΗαύ βοτίηίΚηβ %ηοηάατη ά. Οβοφί αηηο 5° η° 36. 

627. Οβοφηβ Ραρα αΙΟαηβηβίβ ςηοηάαιη Ιοαηηβ αηηο 2° η° 37. 

628. Οοηβίαηύηηβ Βατοζζί άβ Οαηβα άβΐ βίριοτ Ώβιηβίτίο αηηο 20 η° 38. 

629. ΝίβοΙαηβ 8αβίιβΙαηηβ ζαβρηύηβ βίηβ ψιοηάατη ά. ΙαβοΗ αηηο 3° 

η° 39. 

630. Οβοτ£Ϊιΐ8 ΡίΙίρρί άβ Μοτβα ςαοηάαιη ά. ΝίβοΙαί αηηο 3° η° 40. 

631. ΙοαηηβΒ ΜίΙίβΗίιιβ ζαβψιύιΐΒ βίιζ8 ά. ΒατύιοΙοηιοο αηηο ρτίηιο 

η° 41. 

632. Μανοη.8 Αηίοηιιιβ ΟατάαββΚι ββρίιαίβηιιβ αηηο 4° η° 42. 

633. ΝίβοΙαιΐΒ Ραβί ββρΑαΙβηηβ αηηο 4° η° 43. 

634. ΝίβοΙανΐ8 ΖαηβΗί ββρΚαΙβηιχ8 βίηβ — αηηο 2° ?ι° 44. 

635. Όβιηβίήυ.8 Οβοτ£ΐι1ίιΐ8 ρβίοροηββίαβηε βίηβ άί — αηηο ρτίηιο τι0 45. 

636. 8ίαιιτιΐ8 ΜοΙαίηί ίοαηηβηείΒ βίιΐ8 ά. — αηηο 4° η° 46. 

637. ΡίΙ)βτίιΐ8 ΕΙία ΟοΙΙβίύ αΐΑβ?ιίβη8Ϊ8 βίηβ ά. Ιοαηηβ αηηο 20 η° 47. 

638. Αηίοηία-8 Εαζατί βτβΙβηβίΒ βίιΐΒ — αηηο 2° η° 48. 

639. Οβοτ§ίιΐ8 Ώαηιίαηί να11αβιΐ8 βΐίιιε ά. — αηηο 2° η° 49. 

640. Ρα11αάίιΐ8 Ώαηιίαηί ναΙΙαβαε βίη.8 ά. — αηηο 2° η° 50. 

641. ΜίβΚαβΙ 8βΚβηάο βτβΙβη8Ϊ8 βίαβ ά. — αηηο 3° η° 51. 

642. ΜίοΗαβΙ Τταρβ8ΐιηήιΐ8 βχ ΤτβΟίζιιηάα βίιΐ8 ά. — αηηο 4υ η° 52. 

643. ΏοηΒίαηίίηαΒ Μβία,χά ββρΗαΙβηυ,Β βίιΐ8 ά. — αηηο 5° η° 53. 

644. ΟβοτρίαΒ (ΙοηάίΙΙί ρατίβη8Ϊ8 βίηβ ά. — αηηο 2° η° 54. 

645. ΒαβίΙίηβ ΟβρΚαΙά ββρΚαΙβηιΐΒ βίηβ ά. Οβοφο αηηο 5° η° 55. 
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646. 56 11 είφιοτ Ββιηβίτίο Οίοτφιίί άβί είφιοτ Α ηάτβα άί Μοτβα 

αηηο 2°. 

647. 57 II είφιοτ Οίοναηηί Ματιιίί άβί είφιοτ Οβοτφο άί Μοτβα αηηο 
ρτίιηο. 

648. 58 II εί§ηοτ ΑηΙοηΐο Εαζατί άβί είφιοτ ΜίβΚβίβ άα Οαηάία αηηο 4°. 

649. 59 II εί§ηοτ Οβοτξίο Μβίοβίύύ άβί είξηοζ Οΐαβοηιο αηηο 40 άα 
ΟοηείαηύηοροΙί. 

650. 60 11 εί§ηοτ Ραίαάίο Βαηύαηί φιοηάαιη Νίβοίό άα ναίαβΚία 
αηηο 4°. 

651. 61 II είφιοτ Οβοτξίο Βαηύαηί φιοηάαιη Νίβοίό άα ναίαβΚία 
αηηο 4°. 

652. 62 II βίξΐιον Οβοτξίο Οοηάϊίί άβί είξηοτ Βαείίίο άα Ρατο αηηο 3°. 

653. 63 II είξηοτ Νίβοίό Ειιεί άβί είξηοτ 8ίαιηαύ άα Οββίοηία αηηο 5°. 

654. 64 II είξηοτ Αηίοηίο ΤΚβίίίί άβί είξηοτ ΟίξΙίβίιηο Ιύζαηύηο αηηο 
ρτίιηο. 

655. 65 II είξηοτ ΜίβΚαβί ΟβΚβηάο ιηαββάοηβ αηηο 4°. 

656. 1 II είξηοτ Οοείαηύη Μβίαχά ββ(αΙοηίοΙο άβί είξηοτ Οίοναηί 

αηηο ρτίηιο βοη8ΐαηύηοροΙίΐαηο. 

657. 2 II είξηοτ Νίβοίό ΖαηβΚί βββίοηίοίο άβί είξηοτ Οίοναηί αηηο 3° 

βοηείίίατίιιε 2°. 

658. 92 II είξηοτ 8ίαιιτο Μοίαίηί άα Ιαηίηα βχ άββτβίο. 
659. 66 II είξηοτ Εταηββεβο Μοηηοτί βτβίβηεβ άβί είξηοτ Ζοτζί αηηο 

ρτίηιο α 8. Ζιιαηηβ. 

660. 67 II είξηοτ Ρίβίτο Οατίάί άα Οββίοηία άβί (/ιιοηάαιη Ζιιαηηβ 
αηηο ρτίιηο α 8. Ζιιαηηβ. 

661. 68 II είξηοτ Αηάτβα Βίΐίηίο άα Μοτβα άβί είξηοτ Ραοίο αηηο 
ρτίιηο α 8. Μαεείτηο. 

662. 69 II είξηοτ Αηίοηίο Οίιΐ8ΐίηίαη άα 0ο8ΐαη1ίηορο1ί άβί φιοηάαιη 
ΑΙβ88αηάτο αηηο ρτίιηο αΐ 8αηίο. 

663. 70 11 είξηοτ Αηα8ία8ΐο Τιιτίίηό βτβίβη8β άβί είξηοτ Ρίβτο αηηο 
ρτίιηο α 8. Αξοεύη. 

664. 71 11 είξηοτ Νίβοίό 8βναείό βτβίβ?ΐ8β άβί είξηοτ Οίτοίαηιο αηηο 
ρτίηιο α 8. Ζιιαηηβ. 

665. 72 II είξηοτ Ματβο Ττίνοίί άα Οοτβ άβί (/αοηάαιη Οβοτξίο αηηο 
ρτίιηο α 8. Εταηββεβο ξταηάβ. 

666. 73 11 είξηοτ Αΐαηα8Ϊο Οοίβύ άα Αίίιβηβ άβί φιοηάαιη Οίοναηί 
ΚαΚίΙα αί 8αηίο. 

667. 74 II είξηοτ Οβοτξίο Βιιρίηα άα Οαηάία άβί είξηοτ Εταηββεβο 
ΚαΚίία α 8. Ζιιαηηβ. 

| 
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668 . 75 II είξηοτ Ραοίο 3ίτοριιίο άβί είξηοτ Νίβοίό άα Οαηάία ίιαίιιία 

α Βοτξο Ζιιββο. 
669. 76 II είξηοτ 8ίβίίο ΙταβίβοΙί άβί ΖαηΙβ άβί (/ιιοηάαιη Οίοναηηί 

ΚαΚίία α 8. Ζιιαηηβ. 
670. 77 II είξηοτ Ζιιαηηβ ΜαβηΙα άα Μοτβα άβί (/ιιοιιάαιη 8ίαηιαίί 

ίιαίιιία αί 8αηίο. 

671. 78 II είξηοτ Ρίβίτο Μβίοβίύύ άα Οοείαηύηοροίί άβί είξηοτ 

Αηίοηίο ΚαΚίία α 8. 8ο(ία. 

672. 79 II είξηοτ 8ρίτίάίοη Οαίίβίιίοριιίο άα Οοτβ άβί είξηοτ Ζοτζί 

ίιαίιιία α 8. Ζααηηβ. 

673. 80 Ιί είξηοτ Αηάτβα Α88αηί άα Οββίοηία άβί (/ιιοηάαιη Ιεβρρβ 

ίιαίιιία αί ροίο άβρβηίο. 
674. 81 II είξηοτ Οίοναηί 8ίαί άα Οαηάία άβί είξηοτ Οΐαβοηιο ίιαίιιία 

α 8. Ζααηηβ. 
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675. 11 είξηοτ Αηίοηίο Τβίαε άα Οοη8ίαηύηοροΙί βίιιε άί είξηοτ 

Οιΐξίίβίιηο. 

676. 11 είξηοτ Οίοτβίο Βαηύαηί ναίαβο βίιιε άί είξηοτ Νίβοίαο. 

677. II είξηοτ ΡαΙΙαάίο Βαηύαηί /ταίβΙΙο άβί 8ΐιάβίίο. 

678. II είξηοτ Οοη8ίαηύηο Μβίαχα βββίβηο {ίίίο8 άί είξηοτ Οίοναηηί. 
679. 11 είξηοτ Ββηιβίτίο Οίοτξΐιίι άα ΟοτίηίΚο βίιιε άί είξηοτ Οβοτξαίι. 
680. 11 είξηοτ Αηίοηίο Βαζατί βτβίβη8β βίιιε άί (/ιιοηάαιη ΕιηαηηβΙβ. 

681. II είξηοτ Νίβοίο ΖαηβΚί βββίβηο βίιιε άί φιοηάαηι Αηίοηίο. 
682. II είξηοτ ΜίβΚβΙ 8βΚβηάο βτβίβηεβ βίιιε άί (/ιιοηάαιη ΕιηαηηβΙβ. 

683. II είξηοτ 8ίαατο Μοίαίιηί βα8ΐορβη8β βίιιε (/ιιοηάαιη 8ίταίύ. 

684. II είξηοτ Οίοναηηί Ματηίι 2άο βοηείξίίβτ άα Μοτβα. 

685. Ιί είξηοτ Ραηαξίού άα 8ρηορί βίιΐ8 άί (/ιιοηάαιη ΟοηεΙαηύηο. 

686. II είξηοτ Οίοναηηβ Οίτοριιίο βτβίβη8β βίιιε άί (/ηοηάαηι 8ίτιιροίο. 

687. II είξηοτ Ταάβο Ρβτίη άί φιοηάαιη — βτβίβη8Ϊ8. 

688. Ιί είξηοτ Ραιιίο Ροίίηα βτβίβη8β βίκε άί είξηοτ Ρίβίτο. 
689. Ιί είξηοτ Αηίοηίο ΟαίίατβΚο ναίαβο βίιιε άί είξηοτ Ραηάβίί. 

690. II είξηοτ Οίοναηηβ ΟαίίατβΚο άα 8βίο Ιίίίιιε άί είξηοτ Ραοίο. 

691. II είξηοτ Ρίβίτο Βταξαηίεβοίο ναίαβο βίιΐ8 άί είξηοτ Βαναεβο. 

692. II είξηοτ Αηάτοηίβο Οαίίίαηί ναίαβο βίιιε άί (/αοηάαιη Ρίβίτο. 
693. II είξηοτ Αηίοηίο Εαιιάο άα 8αηία Μαητα (ίίίηε άί είξηοτ Ρίβίτο. 
694. II είξηοτ Αηίοηίο Οίταίβαε βράοηίβηείε βίιιε άί εβηοτ Οίοτφο. 

695. ΑηΙοηίιιε Τβίίί άβ ΟοηείαηύηοροΙί αίίαε η° 5. 

696. ΟΚατίίο Οοηηαεί άβ ΟοηείαηύηοροΙί αίίαε η° 10. 

697. Οίοι£ίιΐ8 ΜβίοβΚίύ ιιίΐταιηατίηιιε. 
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698. Οβοτξίιιε Ραεεά άβ Αΐϋαηία. 

699. ΝίβοΙαιιε ΡβΙτοροΙϊ βτβίβηείε. 

700. Οοηείαηίίηιιε Βατοζζί βχ Οαηβα. 

701. ΝίβοΙαιιε Ζβτοό βχ ΟβρΗαΐοιύα. 

702. Ιοαηηβ8 ΜβΙίβΙιί ζαβίηΐίιΐ8. 

703. Α ίΗαηαείιιε 8βΙιίαάά βχ Οβρίιαίοηία. 

704. ΕηιαηιιβΙ Βατοζζί ζαβίηίίιιε. 

705. Βαχιτβηίίιιε 8ίταίί βχ Μαββάοηία. 

706. ΒβιηβΙτίιιε 8ίταίί βχ Μαββάοηία. 

707. 8ρίήάίοη 8ιιΗαηιΐ8 8ίτοροΙο βτβίβηείε. 
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708. Αηίοηίιιε Βαζατί /Ϊΐίιΐ8 (μιοηάατη Ειηαηιι.βίίε βτβίβηείε βοηείΐίατίιιε 
ρτίηιατίαε ιιΐίταιηατίηιιε η° 34. 

709. ΡαΙαάϊιΐ8 Βαηιίαηί βϊίηε Νίβοΐαί ναΙΙαβιιε αΐίβτ βοη8ΪΙία)·ίιΐ8 ιιΐίτα- 

ηιατΪ7ΐιΐ8 η° 35. 

710. ΑηάΓοηίβιΐ8 ΟαΙΙίαηί /ίίίιΐ8 Ρβίτί ναΙΙαβιιε αηηο 2° η° 36. 

711. ΤΙιαάβαε Ρβτίη /ΪΙίιιε Ιοαηηϊε βτβίβηείε αηηο 2° η° 37. 

712. Ρβίτιιε ΑηΙοηίιΐ8 Αηάτιιζζί βΐίιιε Εταηββεβί βχ Βίεαηίίο αηηο 
ρ/'ίηιο η° 38. 

713. ΜίβΗαβΙ 8βΙιβηάο {ίΙίιΐ8 φχοηάαηι ΜαηοΙί βτβίβηείε αβίηαΐίε αΐιιηιηιιε 
ΟοΙΙβξϋ ϋΐΐταηιατίηί αηηο 6° η° 39. 

714. ΝίβοΙαιιε ΖαηβΙιί φιοηάαηι Αηίοηϋ άβ Οβ^αΙοηία αηηο 4° η° 40. 

715. Οβοτ§ίηε Μ.βίοβΚίίί ([ΐιοηάαηι ίοαηηΪ8 βχ Βίεαηίίο αηηο 5° η° 41. 

716. ΒαείΙίαε ΡΐΌ8αίβηάί βΐίιιε Βρίτίάίοηίε βοτβρτβηείε αηηο ρτίιηο 
η° 42. 

717. ΝίβοΙαιΐ8 Τβοΐοβίύ βΐίιιε Ροβϋ βοτβψβηείε αηηο ρτίηιο η° 43. 

718. Αηίοηίιΐ8 Ραη§αΙί βίιιε φιοηάαιη Ρίβΐχί βχ 8βίο αηηο ρτίηιο η° 44. 

719. Ιοαηηβ8 ΟαΙΙίατβο (ΪΙΐιιβ ΡαιιΙί βχ 8βίο αηηο 2άο η° 45. 

720. ΑηΙοηίιΐ8 ΟαΙΙίατβάί βΐίιιε ΡαηάβϊΙί ναΙΙαβιιε αηηο 2° η° 46. 

721. ϋοείαηίίηιιε Βατοζζί (Ϊΐΐιΐ8 Βίοηί8ίί βράοηίβηείε αΙΙιιιηηηε ΟοΙΙβ- 

£Ϊί Οοίίιιηίί αηηο 4° η° 47. 

722. Ιοαηηβ8 ΜβΙίβΗ.ί βΐιιιε ΒατίΗοΙοιηβιιε ζασρηίΗίιιε αΐιιηιιιιιε άίβΐί 
ΟοΙΙβξΒ αηηο 3° η° 48. 

723. Αίϊιαηαείαε 8β1ιίβάαη ({ΐιοηάαιη Οβοτ£α βχ ΟββαΙοηία αίαιηηιιε 
άίβϋ ΟοΙΙβρίί αηηο 2° η° 49. 

724. ΕηιαηιιβΙ Βατοζζί βίίιιε 3ρίτίάίοηιε ζαβψιίΐιίιιε αΐιιιηηιιε άίβίί 
ΟοΙΙβξϋ αηηο 2° η° 50. 

725. Αηίοηίηε 8ίταίί%ό βϊίηε ΜίβίιαβΙίε βτβίβη8Ϊ8 αΐιιηιηιιε άίβίί ΟοΙΙβ- 
ξίί αηηο ρτίηιο η° 51. 
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726. ΡαιιΙιιε ΡοΙίηά βϊίηε Ρβίτί βιβίβηείε αηηο 2άο ηΌ 52., 

727. 8ΐαιιτα.8 ΜηΙΙαίτηί βίίιιε φιοηάαιη 8ίταίί αΐηηιηηε ΟοΙΙβφί ϋϊΐτα- 

ηιατίηί αηηο 8° η° 53. 
728. Ββοτξίιιε Βαηιίαηί βίιιε Νίβοΐαί ναΙΙαβιιε αηηο 30 η* ■. 

729. Αηάτβαε Ραρά φιοηάαηι Ιοαηηϊε άβ ΑΙϊαηια αηηο Λο η 60. 

730. Ιοαηηβε 8βναείό βϊίηε ΑηξβΙί βτβίβηείε αηηο εββιιηάο η° 138 

731. Ββοτφηε Μαηιοηά βίιΐ8 3ρίτίάίοηΪ8 βτβίβηείε αηηο εββιιηάο η 1 . 

732. ΜαίΚβιιε ΤίραΙάο βίιιε Αηίοηϋ βοτβψβηε αηηο ρηηιο 11° 1 . 

733. Αηίοηίηε ΡοΙίβαΙά βίαε Εταηββεβί άβ ΟβρϊιαΙοηια αηηο ρηηιο 

ιι ο 141. 
734. Ιαοοίκι; ΒαΙξαή βίαε Οεοφί εοΓσμηηε αηηο ρήιηο η° 142. 
735. 8ΐαπιαΙβ11αε Ρεοιηά βίαε Αηίοηϋ άβ 8αηΙα Μαη,-α αηηο ρηηο 

η° 143. 
736. Ιοαηηβε ΟιαζΊ ΕΙβαΙΙιβή βία» ΥίηββηΙϋ άβ Βιεαηίιο αηηο ρηηο 

737. ΟβοΓξίαε ΜβΐΗοβΗϋί βίαε Ιοαηηϊε οοηείαηύηοροΐιίαηιιε ωηεύια- 

τίυ.8 ρτίιηατίιΐ8 ηΐίταιηατίηιιε η° 1. ... , 
738. Ιοαηηβε ΟαΙΚαταιε βίαε Ιβοηάί βχ 8άο ωηείΐίαήηε εββηηάαηηε 

ιιΐίταηιατίηηε η° 2. 
739 Βίοτήιιε Βατοζζί βίαε Βίοηίεϋ βτβίβηείε αηηο 4° η° 3 . 
740. Αηίοηίηε Βαζατί βία* ηηοηΛαχη Ε,ηαηηεΙίε σβίβηειε αηηο ο 

741. ίοαηηβε Οιαά ΕΙβηΛβΗί βίαε νίηαηΐϋ οοηεΐαηΐίηοροΐίΐαηηε 

αηηο 2° η° 36. 
742 ΝίοοΙαιιε ΖαηοΚι βίαε φιοηάαιη Αηίοηιι οβρΚαΙβηηε αηηο ο η 3 . 

743. Αηίοηίηε ΡαηχαΙί βίιιε Ρβίτί βοηείαηίιηοροΐιίαηιιε αηηο 2Ρ η* 38. 

744. Βοηείαηίίηιιε Βατοζζί βίκ8 Βίοηιείι βχ Οαηβα αηηο 5° η° · · 
745. Ιοαηηβε ΜβΙίβΚί βίηε ΒατίΚοΙοπιβί ζαβρηϋιίηε αηηο 5° η° 40. 

746 Αηάτβαε Ραρά βΐίηε Ιοαηηβε άβ ΑΙϋαηία αηηο 4ο 41. 

747 ΕηιαηιιβΙ Βατοζζί βίιιε Βρίτίάίοηίε ζαβρηΰηιιε αηηο 3° η° 42 

748 Αίϊιαηαείιιε 8βΚίαάά βϊίηε Οβοτξίί βχ ΟβρΗαΙοηια αηηο 4« 43. 

749. Αηίοηίηε 8ίταϋξΚ6 βϊίηε Μίβΐιαβϊίε βτβίβηειε αηηο 2* ηο 44. 

750 Ιοαηηϊε Μαάίοίί ςιιοηάαιη Αηίοηϋ βχ ΒβίΜηιο αηηο ρηηιο η° 4ο. 

751 Αηίοηίηε ΖαηοΚι βϊίηε Ιοαηηϊε βχ ΟββΙοηία αηηο ρηηιο 46. 

752. Αηίοηίηε ΤίραΙάί βϋηε Ιοαηηϊε οβρΚαΙβηηε αηηο ρτιιηο η° 4η 

753. Βίηε ΤίραΙάί βϊίηε Υίηββηύί ββρΚαϊβηηε αηηο ρηηιο η» —. 
754. Ιοαηηβε ΒίβΚί βίηε Αηάτβαε ίΚβεεαΙοηίββηείε αηηο ρηηιο η° 28ο. 

755. ΡαηΙιιε Βοεα Εταηβίεβί βχ ΒβίΜηιο αηηο ρτίηιο η° 284. 
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756. Ρείτηε ΟοηάίΙΐ /ίΐίηε Βίί ρατΐβηεΐε αηηο ρτΐιηο η° 285, 

Ιοί. 8ίβρΚαηιιε ΤίραΙάηε βίηε Ιοαηηίε εερϊιαίβηιιε αίαηιηοΒ ΟοΙΙβξίί 
ϋοίίιιηϋ αηηο ρτΐιηο η° 308. 
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758. I). 8ρίτιάίοη ΒιιεΚΐεεα βίιιε Ιοαηηίε βχ €βρίιαίοηϊα αηηο ρτίηιο 
η° 7. 

759. £). Οιοτξίηε Βατοζζΐ βίηε Βΐοηΐείί ετείβηεΐε αηηο 5° η° 2. 

760. 7). Αηίοηΐιιε ΡαηξαΙΐ φιοηάαηι ΡβΐΗ εχ 8είο αηηο 3° η° 3. 

761. Β. Ιοαηηβ$ ΒαΙΙίατεΚο {'ΐΐίηε Βεειιάΐ εχ 8είο εοηείΐίατίηε ρτίιηα- 

τίηε ηΐίτα/ηατίηηε η° 4. 

762. Β. Ιοαηηβε Οιαζι βΐΐηε Βτββοτϋ εοηείαηίΐηοροΐίίαηηε εοηείϊΐα- 

τίηε 8εεαηάιΐ8 ηΐίταιηαήηιιε η° 5. 

763. Β. Ραηα.£Ϊοΐιΐ8 εχ 8ψιορε φιοηάαηι Ιοαηιιίε αίαηιηηε ΟοΙΙεφί 
ΟοίΙιιηϋ αηηο 6° η° 37. 

764. Β. Οοηείαηίίηηε Βατοζζΐ βϊΐηε Ββιηείτϋ εχ Οαηεα αΐνηηηιιε άΐείί 
ΟοΙΙεφί αηηο 6° η° 38. 

765. Β. Ιοαηηβ8 ΜεΙΐεΚΐ βϊΐηε ΒατίΚοϊοηιεί ζαεψιίΚΐηε αΐηιηηηε άΐείί 
ΟοΙΙε§ϋ αηηο 6° η° 39. 

766. Β. Αηάτβαε Ραρά φιοηάαηι Ιοαηηΐ8 αΙΚαηβηείε αίιιιηηιιε άΐείί 
ΟοΙΙβξϋ αηηο 5° η° 40. 

767. Β. ΑίΚαηαεϋιε 8εΚΐαάά φιοηάαηι ΝίεοΙαί εχ ΟβρΚαΙοηία αίιιιηηιιε 
άΐείί ΟοΙΙεξϋ αηηο 5° η° 41. 

768. Β. ΕηιαηηβΙ Βατοζζΐ βϊΐηε 3ρΐτίάΐοηΪ8 ζαειριίΚίηε αΐηηιηηε άΐείί 
ΟοΙΙβξίί αηηο 4° η° 42. 

769. Β. Αηί.οηΐα.8 Ρΐταίί^Κό φιοηάαηι ΝΐεοΙαΐ ετείεηείε αΙηηιηιΐ8 άΐείί 
ΟοΙΙβ^ϋ αηηο 3° η° 43. 

770. Β. Ιοαηηβ8 ΜαάίοΙύ φιοηάαηι Αηίοηΐί εχ Βεύιΐιηο αΐιιηιηιι.8 

άΐείί ΟοΙΙββίΐ αηηο 2° η° 44. 

771. Β. 8ίερ1ιαηιΐ8 ΤιραΙάί βΐίιιε ΖαεεΚατΐε εχ ΟβρΚαΙοηία αϊηηιηιιε 
άΐείί ΟοΙΙε^ϋ αηηο 2° η° 45. 

772. Β. Αηίοηΐιΐ8 Ζαηεΐιί βϊΐηε Ιοαηηίε εχ ΟβρΚαΙοηία αΙιιηιηιΐ8 άΐείί 
ΟοΙΙε§ϋ αηηο 2° η° 46. 

773. Β. ΝΐεοΙαιΐ8 ΤΚεοίοεΚΐ βϋηε Ροεΐΐ εοτει/τβηείε αηηο 3° ηΌ 48. 

774. Β. Αηίοηίιΐ8 ΤιραΙάί βϊΐηε ΙοαηηΪ8 εερΚαΙεηηε αηηο 2° η° 49. 

775. Β. Είιΐ8 ΤιραΙάί βϊΐηε νίηεεηίΐί εερ1ιαΙβηη8 αηηο 2° η° 51. 

776. Β. 8εΊ)αείίαηιιε ΤιραΙάί βϊΐηε Αηίοηΐί εερΚαΙεηηε αηηο ρτΐιηο η°52. 

777. Β. €οη8ίαηίΐηιΐ8 Ζβη βϊΐηε ΙαεοΗε ετείεη8Ϊ8 αηηο ρτίηιο η° 54. 

778. Β. ΝίεοΙα.η8 ΖαηεΚί βΐίιιε φιοηάατη Αηίοηΐί εχ Οβρίιαίοηία αηηο 
6° η° 55. 
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779. Β. Ιοαηιΐ68 ΟΚτρεοεεοΙβηε εο?ΐ8ΐαηίίηοροΙίίαηιΐ8 αηηο ρτίηιο η° 56. 

780. Β. Αηίοηΐυ.8 Βαζατΐ {11ΐιΐ8 φιοηάαηι ΕιηαηηβΙΐε ετείεηείε αηηο 6° 

η° 57. 
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781. Β. Οθ8ΐαηί.ΐηιΐ8 Βατοζζΐ βϋηε ΒίοηΪ8Ϊΐ εΐνε Ββιηείτϋ ετείεηείε 
εχ Οαηεα αηηο 7° ηίί αΐηιηηηε ΟοΙΙεξϋ ϋΐίταηιατίηί η° ο2. 

782. Β. 1οαηηβ8 ΟαΙΙΐατεΙιιΐ8 βϋηε ΡαιιΙί είνβ Βεειιάΐ εχ 8είο εοηείίία- 

τΐιΐ8 3βεηηάιΐ8 ίηεΐΐίε ηαίίοηΪ8 ιχΐίταηιατίηε αηηο 5° η° 33. 

783. Β. Αηίοηΐιΐ8 Ραη%αϋ %ηοηάαηι Ρΐείτΐ εχ 8είο αηηο 4° η° 34. 

784. Β. ΝίεοΙαιΐ8 ΤΚβοίοεΚίαε βΐιΐ8 Ροείΐ εοτεψεηε εοηείΐιατιηε ρτι- 

ιηατίηε ηΐίταιηατΐηηε αηηο 4° η° 35. 

785. Β. 1οαηηβ8 ΟΚηροεεηΙβηε Κΐζαηίΐηιιε αηηο 20 η° 36. 

786. Β. 8ρΐτΐάίοη ΕηεΚίεεα βίιιε Ιοαηηίε εερΚαΙεηηε αηηο 2° η° 37. 

787. Β. Ιοαηηβε Οιαζι βίηε Οτβ%οτϋ Ιιίζαηίΐηηε αηηο 4° ηΡ 38. 

788. Β. 3ίερ1ιαηιΐ8 ΟαΙαβαίύ εράοηίηε βϋηε Οεοτξίι, ριώΐΐεΐ ρτοβε- 

εοτίε, αηηο ρτΐιηο η° 42. 
789. Β. Αηίοηΐιιε ΟείΙίαηαε εερΚαΙεηηε βίιιε φηοηάαηι Ιοαιιηΐε αηηο 

ρτίηιο η° 43. 
790. Β. Αηάτεαε Ραρά φιοηάαηι. Ιοαηηίε αΙΡαηΐεηεΐε αΐηιηηηε Οοίίε- 

§ϋ ΟοίΙιιηϋ αηηο 60 η° 45. 

791. Β. Αηίοηΐιιε 8ίταίί§Κό βίιιε ΝίεοΙαί ετείεηεί8 αίιιτηηιιε ηί εηρτα 

αηηο η° 46. 
792. Β. Ιοαηηίε Μαάΐοίΐ $ιιοηάαηι Αηίοηΐί τείΚΐτηίεηεΐε αηηο 3° 

αΐιιηιηηε ιιί εηρτα η° 47. 
793. Β. Αηίοηΐηε ΖαηεΚί βίιιε Ιοαηηίε εερΚαίεηηε αϊηηιηιιε ιιί εηρτα 

αηηο 3° η° 48. 
794. Β. ΝΐεοΙαιιε Οαταηιιιηάαηί βίηε Ιοαηηίε ζαερηίΚΐηε αΐιιτηηηε 

ηί εηρτα αηηο ρτίηιο η° 4.9. 

795. Β. Βεηιείτίηε ΟοΙΙείύ φιοηάαηι ΝίεοΙαί ιηαητοεεηηε αϊηηιηιιε ηί 

εηρτα αηηο ρτΐιηο η° 50. 

796. Β. Αηίοηΐιιε ΤΚεΙεερΚοτί φιοηάαιη Αηάτεε τείΚϋηίεηείε αϊηηιηιιε 

ηί εηρτα αηηο ρτΐιηο η° 51. 

797. Β. Αηαείαεΐηε ΟατανιιΚΐεεΚί φιοηάαηι Ιοαηηίε ηιοεεΐτίηε αϊηηιηιιε 

ηί εηρτα αηηο ρτίηιο η° 52. 

798. Β. ΝΐεοΙαηε ΟαηαεΚί φιοηάαηι Ιοαηηίε ετείεηείε αΐηιηηηε αηίε- 

άίείί ΟοΙΙβξϋ αηηο ρτΐιηο η° 53. 

799. Β. ΑΙεχαηάετ ΡταηεΚί βίιιε Ββιηείτϋ ζαεψιίΚΐηε αϊηηιηιιε ηί 

εηρτα αηηο ρτίηιο η° 54. 

800. Β. Οβοτξίηε Βατοζζΐ βίηε Βίοηίεϋ ετείεηείε αηηο εεχίο η° 57. 

801. Β. Οοηείαηίίηηε Ζεη βίηε ΙαεοΙοΐ ετείεηείε αηηο 2° η° 59. 
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802. Ζλ Ιοαηηοε Ρταηοϋοιιε ΤιιΙΙίβϊ φιοηάαιη Ώοιηίηίρί οοτορτο ιηίΐα- 

ηίοηείε αηηο ρτίιηο η° 60. 

803. Ζλ Ρταηοϋοιιο (Ιιιοτίηί (ίΙίιΐ8 ΙοαηηΪ8 ζαορηΐΗίαε αηηο 2° ?ι° 61. 

804. Ζλ Ιοαηηβ8 ΒαΙίίεΙα Οίητίαϋ βίίιιε Αηίοηίί ηοοοαείτοηεΐε αηηο 

ρτίιηο η° 269. 
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805. /λ Λ ηΐοηίηε Ραη§αΙί ςιιοηάαιη ΡβΙτί βχ 8οίο οοηείίίατίιιε ρτίιηα- 

τίιΐ8 ιιΙίΓα?ηαήηιΐ8 αηηο 5° η° 1. 

806. Ζλ Ρταηοβ80ΐΐ8 (Ιιιοτίηί βϊίιιε Ιοαηηΐ8 ζαορηύιίηε αηηο 3° η° 2 

οοηείΐίατίιιε 8βοιιηάατίιΐ8 ιιίΐτατηατίηηε. 

807. Ζ). Ραηα°ίιΐ8 Οταββαη βΙίιΐΒ Ροίτί οβρίιαίβηιιε αηηο ρτίηιο η° 3. 

808. Ζ). ΟοηεΙαηΐίην,ε Βατοζζί βίίιιε Ώβιηβίτϋ οτοΐοηεΐε αΙηηιηιΐ8 ΟοΙΙο- 
§ίί ϋΐίταιηατίηί αηηο 8° ?ι° 4. 

809. Ζ). Οοιΐ8ΐαηΐίηιΐ8 Ζβη βΐία.8 ΙαοοΙή οτοίβηείε αηηο 30 η° 5. 

810. Ζ). ΝίοοΙαιιε ΤΗοηΙοοΗίηε (Ϊΐίιΐ8 Ροοίί οοτορτβηεϋ αηηο 6° η° 6. 

811. Ζ). ΑηΙοηίαε Ττοίίιιε βίίιιε Βαίΐείο οι-οίοιιείε αηηο 2° η° 7. 

812. Ζ). 8ίβρΚαηη8 ΟαΙα('(αίύ σράοηίηε βΐία.8 Ζ). Οοοτβίί, ρηΐύίοί ρτο- 

β880ΓΪ8: αηηο 2° η° 8. 

813. Ζ). ΑηαεΙαείηε ΡιηίΙοηεοΚ %ηοηάαηι Ιξηαίύ οορΚαΙοηαε αηηο ρτίιηο 

η° 9. 

814. Ζ). Ιοαηηοε Μαάίοίίί φιοηάαιη Αηίοηϋ τοίΚί/ιηηοηείε αηηο 40 η° 41. 

815. Ζ). Νίοοίαηε Οαηαοΐύ βΐίηβ Οίοτ%ύ οτβίοηείε αηηο 2° η° 42. 

816. Ζ). ΝίωΙαιΐ8 Οιαταιηιιηάαηί βίίαε Ροοηατάί οτοίοηείε αηηο 2° 

η° 43. 

817. /λ ΡαιιΙιΐδ Νίηιίοό βΐίιιε Εοοηίε ζαορηίΐιίιιε αηηο ρτίιηο η° 44. 

818. Ζ). Οβοτ§ίη8 ΜαταΙατί βΙίιΐ8 ΜίοΙιαβΙίε οχ Οιαηοα αηηο ρτίιηο 

η° 45. 

819. Ζ). Ροίηιε Ρίίατίηο βΙίιΐ8 Οίοτξϋ οορΚαϊβηηε αηηο ρτίιηο η° 46. 

820. Ζ). ΤΚβοάοπιε 8αΙαβ'α βΙίιΐ8 Ιοαηηίε ρβίοροηβείααιε αηηο ρηηιο 

?ι° 47. 

821. Ζ). Αηίοηίαε ΤΜοερΗοτί φιοηάαιη Αηάτββ τβύιφηίβηείε αηηο 

2° η° 48. 

822. Ζ). Αηίοηίηε αάΐίαηκε (/ηοηάαηι 1οαιιηΪ8 οορίιάίοιιηε αηηο 2° 

η° 49. 

823. Ζ). ΝίωΙαηε 8ΐοϊΙα βΙίιΐ8 ΡβΙτί οχ 8άο αηηο 5° η° 51. 

824. Ζ). Αηίοηίιιε (>ιιοήηί βΐίιιε Ιοαηηίε ωτορτβηείε αηηο ρτίιηο η° 52. 

825. Ζ). ΕηιαηαοΙ ΒιώιιΙί φιοηάαιη Οβοτξύ οηίβηείε αηηο ρηηιο η° 57. 

826. 1). Αηίοηίηε ΖαηοΜ βΐΐηε ίοαηηΪΒ οβρίιαίβηαε αηηο ρτίιηο 4° 

η° 59. 

19-8-1970 
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827. Ζ). ΑΙβχαηάβτ Βοεεί βΐίηε ΝίοοΙαί ζα<%ηΐΚίκ8 αηηο 2° η° 61. 

828. Ζ). Ματ008 Οατηεεο φιοηάαιη Ιοαηηίε οορ}ιαΙβηκ8 αηηο 3° η° 68. 

829. Ζ). 8ρίτίάίοη Ικάιίεεα φιοηάαιη Ιοαηηίε οβρΚαίβηιιε αηηο 3° η° 69. 

830. Ζ). ΑΙβχαηάβτ ά ΡοτΙα βΙίιΐ8 Οοίανίαηί οερΚαΙβηιιε αηηο ρτίηιο 

η° 70. 
831. 1). 1οαηηο8 Βαίύεία Ηοτοιύβε Οίιηίαύ βΐίιιε Ιαοοίιί ηοοοαείτοη- 

8Ϊ8 αηηο 2° η° 71. 
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832. Ζ). ΝίβοΙαιιε Τβοίοοίιίιιε βΙίιΐ8 Ροάί οοτορτβηείε αΐιιιηηιιε ΟοΙΙε- 

°ϋ ϋΐίταηιατίηί αηηο 6° η° 1. 

833. Ζλ Οοη8ίαηύηη8 Βατοζζί βίΐιΐ8 ΒοηιοΙτϋ οτβίβηείε αΙαηιηα8 εα- 

ρταάίοΐί ΟοΙΙβφί οοη8Ϊΐίατία8 ρτίιηατίιιε ιύίταιηατίηιιε αηηο 9° η° 2. 

834. Ζ). 8ΐ6ρΙιαηα8 ΟαΙαβίύ οράοηίιιε βΐίηε Ζλ Οβοτ^ίί, ριώίίοί ρτο- 

βεεοτϋ, οοη8ίΙΐατίιΐ8 8βοαηάα8 ιύίταηιαΗηη.8 αηηο 3° τι° 3. 

835. Ζ). Οοη8ΐαηύηιΐ8 Ζοη βΙΐιΐ8 ΙαωΙή οτβΙβη8Ϊ8 αηηο 4° η° 4. 

836. Ζ). ΝΐοοΙαυ.8 άο ΡβΙτο βΐίαε ΤΗομο ηααρΚβ?ΐ8ί8 αηηο 2° η° 5. 

837. Ζ). Ιοαηηβ8 Μαάίοίίί φιοηάαηι Αηίοηϋ οτοΙοη8Ϊ8 αηηο 5° η° 6. 

838. Ζ). ΕιηαηηοΙ ΒιώιιΙΙϊ φιοηάαιη Οβοτξϋ α'6ίοη8Ϊ8 αηηο 2° η° 7. 

839. Ζ). ΝίωΙαιΐ8 Οαναηιηηάαηί βϋα8 Ββοηατάΐ οτοΙοη8ΐ8 αΐιηηηη.8 

ΟοΙΙβξϋ Ροϋιιηϋ αηηο 3° η° 8. 

840. Ζ). Οβοτ§ίη8 ΜαταΙανι βΙϋΐ8 Μίάιαάϋ οχ Οαηβα αίιιιηηα8 άϊοΐί 

ΟοΙΙοξϋ αηηο 2° η° 9. 

841. Ζ). ΡαηΙα8 Νοηιίοο βϋιΐ8 Ροοηίβ ζαορηίΜιΐ8 αΙιιιηηα-8 άίοίί ΟοΙίο- 

%Β αηηο 2° η° 10. 

842. Ζ). ΑηΙοηίη·8 ΤοΙϋρίιοη ςαοηάαηι Αηάτοο τοϋιι/ιηΐβηήε αΐιιηιηηβ 

ΟοΙΙοξϋ ΰοίίκηύ αηηο 3° ιι° 42. 

843. Ζ). ΡβΙπΐ8 ΡίΙατίηο βΐίυ.8 Οοοτρ.ί οορΚαΙοηη.8 αΐκ.ιηηιιε άίού Ο'οΙΙο- 

ξϋ αηηο 2° η° 43. 

844. Ζ). ΝίοοΙαιΐ8 ΟαηαοΚί βΙίιΐ8 Οοονφί οτοΙοη$Ϊ8 αίαιηηαε άίοίί ΡοΙΙο- 

%ϋ αηηο 3° η° 44. 

845. Ζ). ΑηχοΙαε ΤαξΙίαρίοΙτα βΐίιιε ΝίοοΙαί ζασρηΰιίιιε αΐιιτηηαε άίού 

ΟοΙΙοξίί αηηο ρτίιηο η° 45. 

846. Ζ). ΡΚίΙίρρηε Τίραίάί βΙία-8 Οοοτβί οορΚαΙοηηε αίαιηηαε άίού 

ΟοΙΙβξύ αηηο ρτίιηο η° 46. 

847. Ζ>. ΑηΙοηίιιε ΤτοίΙα.8 βίίηε Ιοαηηοε ΒαίύεΙο οτοίοηείε αηηο 3° 

η° 47. 
848. Ζ). ΑηαοΙαείυε Βα§ηα βϊίαε Ιοαηηίε οοτοψοηβίε αηηο ρτίιηο η° 53. 

849. Ζ). Αηάτοαε Οαοία βίίαε Αηίοηίί ζαορηύιίηε αηηο ρτίηιο η° 54. 

850. Ζ). Αίοχαηάοτ Βοεεί βίίαε ΝίοοΙαί ζαορηύιίιιε αηηο 3° η° 55. 

ΈηετηρΙς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΛΖ' 19 
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851. Ζλ Αίβχαηάβν Βαηάιιίο βίίιιε Ρναηβίεβί βνβΐβηείε αηηο ρνίτηο η° 56. 

852. Ζλ ΤΗβοάοναε Μβίίείηό βίίιιε Βναβίιί ζασι/ηΙΙιίιΐ8 αηηο ρνίηιο ?ι° 180. 

853. Ζλ Αηΐοηίιιε Ζαηβίιί βίίιιε Ιοαηηίε ββρΗαίβηιιε αηηο 2° η° 181. 

854. Ζλ Αίβχαηάβν ά Ρονιά βίίιιε Ββοηίε Οοίανίαηί ββρΗαίβηηε αηηο 

2ο η° 182. 

855. · I). Οβοβξίιιε ΟνίεορΚβνβή βίίιιε Ιοαηηίε ζαορηΐΚίιιε αηηο ρνίηιο 

η° 183. 

856. Ζλ ΜίοΗαεί Ραίαηιανί ιηίίβηείε ιιίΐναηιανίηηε βίίιιε Νίοοίαί άοοΐο- 

νίε αηηο ρΗηιο η° 242. 
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857. Ζ). Νίβοίαιιε Ραναιηαηάαηί βίίιιε Ββοηανάί βνβΐβηείε αίιιηιηϊιε 

ΟοΙΙβ§ίί Οοίίιιηϋ αηηο 4° η° 1. 

858. Ώ. Οίονξίαε Μαναΐανί βίίιιε Μίοίιαβίίε βχ Οαηβα αίηιηηιιε άίβΐί 

ΟοίΙβξίί αηηο 3° η° 2. 

859. Ώ. Νίβοίαιιε ΟαηαοΗί βίίιιε Οβονξίί βνβΐβηείε αίιιτηηηε άίβΐί Οοίίβ- 

§ϋ αηηο 4° η° 3. 

860. Ζλ Ραιιϊιιε Νοτηίβό βίίιιε Ββοηίε ζαβρηίΗίιιε αίηιηηιιε άίβΐί ΟοΊΙβ- 

%ύ αηηο 3° η° 4. 

861. Ζλ Αηΐοηίιιε ΤβίβερΗονί φιοηάαιη Αηάνββ νβΐΗ'ρηιίβηείε αίηιηηιιε 

άίβΐί ΟοΙΙβξϋ αηηο 4° ?ι° 5. 

862. Ζ). Ρβΐνιιε Ρίίανίηο βίίιιε Οβονρίί ββρΗαίβηηε αίιιηιηϊιε άίβΐί Οοϊίβ- 

ρϋ αηηο 3° η° 6. 

863. Ώ. Αη^βίηε ΤαξΙίαρβΐνα βίίιιε Νίοοίαί ζασρηΐΗίιιε αΐιιηιηηε άίβΐί 

ΟοΙΙββϋ αηηο 2° η° 7. 

864. Ζ>. ΡΗίίίρριιε ΤίραΙάί βίίιιε Οεονρίί ββρΗαίβηιιε αίηιηηιιε άίβΐί 

ΟοΙΙβ§ίί αηηο 2° η° 8. 

865. Ζ). Νίβοίαιιε Ρβΐνο βίίιιε ΤΗοηιβ ηαιιρίίβηείε βοηείίίανίιιε ρνίηια- 

νίηε ιιΐΐταιηατίηιιε αηηο 3° η° 9. 

866. Ζ). Ιοαηηβε Ιΐίβτοηριηιιε Οονηβίίηε βίίιιε ΡβΐΗ βνβΐβηείε οοηεί- 

ίίανίιιε εββηηάηε ηΐΐναηιανίηηε αηηο 3° η° 10. 

867. Ζ). Ιοαηηβε Βιίξηα βΐίηε Μανβί βοτβρνβηείε αηηο 2° η° 11. 

868. Ώ. Ιοαηηβε Μαάίοίΐί βίίιιε φιοηάαιη Αηΐοηίί βνβΐβηείε αηηο 60 

ιι° 12. 

869. Ζ). Οοηεΐαηΐίηιιε Βανοζζί βίίιιε- Ββιηβΐνίί βνβΐβηείε αηΠο άββίηιο 

η° 13. 

870. Ζλ 8ΐβρΗαηηε €αία(αΐίί βίίιιε Οβοτξίί η/άοηίηε αηηο 4° η° 14. 

871. Ζ). ΕηιαηιιβΙ ΒνώιιΙί %ιιοηάαιη Οβονρίί βνβΐβηείε αηηο 3° η° 15. 

872. Ζ). Αηάνβαε Οαβία βίίιιε Αηΐοηίί ζαορηίΗίιιε αηηο 2° η° 16. 

873. Ζ). Οοηείαηΐίηιιε Ζβη βίίηε ΙαβοΗί βνβΐβηείε αηηο 5° η° 17. 

874. Ζλ ΤΗβοάοναε Μβίίείηό βίίιιε Βναβίιί ζαορηΐΗίιιε αηηο 2° η° 18. 

875. Ζ). Αίβχαηάβν ά Ροτία βίίιιε Ββοηίε Οοίανίαηί ββρΗαίβηηε αηηο 
3° η° 19. 

876. Ζ). Ιοαηηίε Οαζζαίύ βίίηε Ρναηβίεβί ββρΗαίβηηε αηηο ρνίιηο ?ι° 20. 

877. Ζ). Ββιηβΐνίιιε Τνίνοίί βίίιιε Αηΐοηίί οονοψβηείε αηηο ρνίηιο η° 21. 

878. Β. ΑηοεΙαείαε Βα°ηα βίίιιε Μανή βοΐ'βψχηείε αηηο 2° η° 22. 

879. Β. Ιοαηηίε ΒαρύεΙα Οαίορβτά βίίιιε Βεηεάβΐΐί ωνορί'βιιείε αηηο 

ρήιηο η° 61. 

880. Ζ>. Ιοαηηεε Ραρά βίίιιε ΑΐΗαηαείί βοτοψεηείε αηηο ρΗηιο ηΌ 70. 

881. Β. ΑηΙοηϊαε Ζαηβΐιί βίίιιε Ιοαηηίε οβρίιαίβηιιε αηηο 3° η° 188. 

882. Ζλ (τβΟΓ^ίιιε Οιίεορίιίοβη βίίιιε Ιοαηηίε ζασρηΐΐιίηε αηηο 2° ?ι° 189. 

883. Β. Αηΐοηίιιε ΟαίίβΙο βίίιιε ΑΐΗαηαείί βοτβρΓβηείε αηηο ρηηιο 

7ΐ° 190. 

884. Β. ΕΙίαε ΟοΙιιηώίηιιε βίίιιε Ζοείιηί οβρίιαίβηιιε αηηο ρνίηιο η° 191. 
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885. Ζλ Ιοαηηβε Βα§ηά βίίιιε (/ιιοηάαιη Μαιχί οοβοψοηείε βοηείΐίανίιιε 

ρβίηιαί'ίιιε ιιίίΓαιηαΐ'ίηηε αηηο 3° η° 1. 

886. Ζ). Ιοαηηίε Μαάίοίΐί βίίιιε φιοηάαιη Αηΐοηίί οηΐβηείε οοηείίία- 

νίιιε εββιιηάηε ιιίίΓαηιαήηιιε αηηο 70 η° 2. 

887. Β. Ιοαηηβε Βαΐΐίεΐα ϋαίοξβΐ'ά βίίιιε Ββηβάβΐΐί αηηο 2° βοββψβηείε 

η° 3. 

888. Β. 8ΐβρΚαηιιε ΟαΙα(αΐΐί βίίιιε Οβοΐ'ρ,ίι βτβίβηείε αηηο 5° η° 4. 

889. Β. Ειηαηιιβί ΒιώιιΙΙί ({ΐιοηάα.ηι Οβοΐ'ξϋ βνβΐβηείε αηηο 4° η° 5. 

890. Β. Οοηεΐαηΐίηιιε Βατοζζί βίίιιε Βίοηίεύ οββΐβηείε αηηο XI η° 6. 

891. Β. Αηΐοηίιιε Οίοίίίαηιιε βίίιιε φιοηάαιη Ιοαηηίε ββρΗαίβηιιε αηηο 

3° η° 7. 

892. Β. Νίβοίαιιε Ρβίβο ρβίοροηβείιιε βίίιιε ΤΗοηιβ αηηο 4° η° 8. 

893. Β. Αηΐοηίαε ΤβοίΙιιε βίίιιε Ιοαηηίε Βαρΐίεΐβ βνβΐβηείε αηηο 50 

η° 9. 

894. Ζλ Νίβοίαιιε Οαΐ'αηιη,ηάαηί βίίιιε Ρβοηατάί βνβΐβηείε αηηο 5° αίιιιη- 

ηιιε ΟοίΙβζϋ ΰοΐίιιηίί η° 10. 

895. Β. Οβον^ίιιε Μαναΐανί βίίιιε Μίοΐιαβίίε βχ Οαηβα αηηο 4° ίη άίβΐο 

ΟοΙΙορίο ιι° 11. 

896. Β. Ραιιίιιε Νοηιίβό βίίιιε Ββοηίε ζαβρηΐΗίηε αηηο 40 ίη άίβΐο Οοίίβ- 

%ίο η° 12. 

897. Β. Αηΐοηίιιε Τβίβεβνί βίίιιε ςαοηάαιη Αηάνββ νβΐΗρηιίβείε αηηο 
50 ίη άίβΐο €οίίβ§ίο η° 13. 

898. Β. Ρβίνιιε Ρίίανίηο βίίιιε Όβονφί οβρίιαίβηιιε αηηο 40 ίη άίβΐο 

ΒοΙίβ&ίο 11° 14. 
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899. Β. ΝίοοΙακδ Οαηαάύ βίιΐ8 ΟοοΓξίί ονοίβιιβίε αηηο 5° ίη άίοίο ΟοΙΙβ- 
ξΐο η° 15. 

900. Β. Αη§βΙιΐ8 Τα§ΙίαρίοίΓα βίυ.ζ ΝίοοΙαί ζαοψιϋιίηδ αηηο 3° ίη 
άίοίο ΟοΙΙβξίο η° 16. 

901. Β. ΡϊιίΙίρραε ΤίραΙάί βίαε Οοονρίί οορίιαίοηιιε αηηο 3° ίη άίοίο 
ΟοΙΙβξίο η° 17. 
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902. Β. Οοηείαηίίηηε Βανοζζί (ίΐίιιε Ββτηβίήί αΌβτκίε οοηείίίαήηβ 
ρήτηαήιΐδ υΧίταπιατίηοε αηηο 12 ηΌ 1. 

903. Ό. Ραηαίηε Ββήο βίιι$ Οοηείαηΐίηί οχ ΡβΙοροηβ8ίο οοηείΐίαήιιε 
8β€ΐιηάιΐ8 ιι11ταηιατίη\ΐ8 αηηο 4° η° 2. 

904. Ό. Οοτΐ8ίαηΐίηη8 βαηάϊ βίιιε Οεοφί ροΙοροηβη8Ϊ8 αηηο 2° η° 5. 
905. Β. Οοοί'ξίηε ΟήεορΙενβή βίκε Ιοαηηί8 ζαοίηίΜιιε αηηο 3° η° 0. 

906. Β. ΤΚοοάοπίδ ΜβΙΪ8ίηό βίιιε ΏγοοΜ ζαορηίΚίιιε αηηο 4° η° 7. 

907. Β. Αηΐοηίιΐ8 αοίίίαηηε βίιιε Ιοαηηί8 οορΚαΙοηιιε αηηο 4° η° 8. 
908. Ό. ΑΙοχαηάοτ Κθ88ί βίιιε ΝίοοΙαί ζαοψιϋάηε αηηο 4° η° 9. 

909. Ό. ΝίοοΙαηε Ροίνο βίιιε ΤΚοτηο ατ&ηηε αηηο 5° η° 10. 
910. Ό. Εηι,αηαοΙ ΒιώιιΙΙί βίιΐ8 Οοον§ίί α'βίβη8ί8 αηηο 5° η° 11. 
911. Β. Αηίοηίιΐδ Ζαηοΐιί βίιιε Ιοαηηίε οορΚαΙοηιιε αηηο 4° η° 12. 

912. Β. Ροίηΐ8 ΡίΙαήηό βίιιε ΟοοΓξίί οορΚαΙοηκ8 αΐηηιηηε ΟοΙΙβξίί 
Οοίίαηίί η° 5° 44. 

913. Β. ΡΗίίίρριιε ΤίραΙάί βίιΐ8 Οεον§ίί οορ1ιαΙοηη8 αΐιιηιηιιε (ΙίοΙί 
ΟοΙΙοβ αηηο 4° η° 45. 

914. Β. Νίοοϊαιΐδ Οαηαάιί βία.8 Οεοτρίί οΓΟίβηείε αΐιιηιηηε άίοίί ΟοΙΙβ- 
£Ϊί αηηο 6° η° 46. 

915. Β. Βοτηβίτίιιε Μοί'αίατί βίιιε ΜίοΊιαοΙί8 οχ Οαηβα αΐιιιηηιιε άίοίί 
ΟοΙΙβξίί αηηο ρήιηο η° 47. 

916. Β. ΝίοοΙατίδ Μαιηηηά βίιιε ςηοηάωη ΊΊιεοοαή ροΙοροηοη8Ϊ8 αΐιιηι- 
ηιΐ8 άίοίί ΟοΙΙβξίί αηηο ρήηιο η° 48. 

917. Β. ΝίοοΙαηε νονό βίιΐ8 ΕίΙανοίί ρβΙοροηοη8Ϊ8 αΐιιηιηιιε άίοίί ΟοΙΙβ- 
%ίί αηηο ρήηιο η° 49. 

918. Β. Μανοηε Αηίοηίηε ΒηΙξαή βίιιε Ροίή οοΓΟψαηείε αηηο ρήηιο 

η° 50. 
919. Β. ΝιοοΙαιΐ8 Οαναηιιιηάα/ιι γίΙίιΐ8 Βοοηατάί ονβίβηείδ οΙιιιηηιΐ8 

άίοίί ΟοΙΙβξίί ΟοΙΙιιηίί αηηο 6° η° 51. 
920 Β ΡαιιΙιιβ Νοτηίοό Ί'ίΙιηο Εοοηί$ ζαο'ρηίΐιιηε αΙιιτη·ηιΐ8 άιοίι ΕοΙΙβ~ 

ξίί αηηο 5° ?ι° 52. 
921. Β. Ιοαηηο8 Μαάίοίίί βία8 Αηίοηίί οτβίβηείε αΙηηιηιΐ8 ΟοΙΙοξίί 

ΙΙΙίταιηαήηί αηηο 8° η° 53. 
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922. Β. ΝίοοΙαηε Ροίήΐίη βίιιε Αίοχαηάή οονοψοηείδ αηηο ρήηιο 

η° 54. 
923. Β. Ιοαηηοε Βιιχηά βίιΐ8 Μανοί οοΓορτοηείε αηηο 4° ?ι° 55. 
924. Β. Ιοαηη&8 Ραρά βίιιε ΑίΚαηαεϋ οοπψεηδίε αηηο 2° η° 56. 
925. Β. ΟίοΓξίιΐβ Μαναίαή βίιΐ8 ΜίοΚαοΙίε οΐ'βΙοη8ί8 αηηο ρήηιο η° 57. 

926. Β. Ιοαηηβ8 Ηίοτοηψηηε ΟονηβΙίο βίιΐ8 Ροίή ονοίοηείε αηηο 5° 

η° 58. 
927. Β. 3οΙ)α8ίίαηιΐ8 ΆίξΗί βίιιβ νίηοβηίϋ οχ Οοτοψα αηηο ρήηιο η° 64. 
928. Ζ>. Αηα8ΐα8Ϊιΐ8 Ζοη φιιοηάαιη Ιοαηηίε ζαοψιΒιίηε αηηο ρήηιο 

?ι0 282. 
929. Β. Εΐία8 ΤεοίοοΚί βίιιε ΝίοοΙαί οονοψ'βηειε αηηο ρήιηο αόεοηίώιιε 

βχετηρίίοηώιιε οχ άβοΐ'βίο ιιί ειιρτα η° 36/. 
930. Β. Ιοαηηβ8 Βαρίίεία Βνββίε βίιιε ΡΙιίΙίρρί ηαηρίίιιε αηηο ρνοεεί- 

ηιο αΙεοηίίΟιιε οχβιηρίίοηίϋιιε οχ άοονοίο ιιί ειιρνα η° 368. 
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931. Β. ΝίοοΙαιΐ8 Οαναηιαιιάαηί βίιιε Βοοηατάί οΓοίοηειε αϊιιηιηιΐ8 

ΒοΙΙβξίί Οοίίαηίί αηηο 7° ?ι° 1. 
932. Β. Ροίηιε Ρίΐαήηο βία8 Οοοφί οορΚαΙοηηε αίαηιηα8 άίοίί ΟοΙΙο- 

“ίί αιιηο 6° η° 2. _ 
933. Β. Βοτηοΐήηε Μοναίαή βίιιε ΜίοΙιαοΙή οχ Οαηοα αίαιηηαζ άιοίι 

ΟοΙΙο^ίί αιιηο 2° η° 3. 
934. Β. ΝίοοΙαα.8 Μαιηηηά %αοηάαιη ΤΚοοοΙιαί'ί ρβΙοροηο8ίαοιΐ8 αΐιιηι- 

ηιΐ8 άίοίί ΕοΙΙβξίί αηηο 2° η° 4. 
935. Β. Νίοοϊαιΐ8 Οαιιαοΐιί βίαε Βίον§ίί ονοίοηβίβ αΙιιιηηηΒ άιοίι Οοίίο- 

ξίί αηηο 7° η° 5. 
936. Β. ΑηξοΙιΐ8 ΡίΙαήηό βίιΐ8 ΑηάΓοο οορΙιαΙοηα8 αίκιηηιΐδ άιοίι 

ΟοΙΙο^ίί αηηο ρήηιο η° 6. 
937. Β. Αίίιαηαδίηδ Οαίταητίηο βίαδ ΝίοοΙαί ζαορηϋιίιΐδ αίαηιηηδ 

άίοίί ΟοΙΙβξίί αηηο ρήηιο η° 7. 
938. Β. Αηάΐ’οαδ ΤίραΙάί βίηδ ΙαοοΗ οορίιαίοηαδ άίηηιηιΐδ άιοίι ΟοΙΙο- 

§ίί αηηο ρήηιο η° 8. 
939. Β. Ιοαηηίδ Ηίοτοη^ηιαε ΟοεηοΙίο βία8 Ροίνί αχίοηδίδ αηηο 60 

οχ άοονοίο οοοοΙΙοηίίδδίηιί ΡΓβ{οοΐί άίοί 2 ίαΐίί ρνοίονίίί η° 40. 

940. Β. Νίοοϊαιΐδ Ροίνο βίαδ ΤΙιοιηα ροΐοροηβείαοιζδ αίαιηηιιβ ΟοΙΙο- 

ξίί υΐίΓαηιαήηί αηηο 6° η° 41. 
941. Β. Οθ8ΐα?ιύηο Οαηάι φιοιιάαιη ΟοοΓξίί ρβΙοροηβ$ίαοιΐ8 αηηο 3° 

η° 42. 
942. Β. 8ίβρΙιαηιΐ8 Βίηιαοϊιί $ιιοηάαηι Βοπιοίήί οοη8ίαηίίηοροΙίίαηιΐ8 

αιιηο η° 43. 
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943. Β. ΡΚίΙίρριίδ ΤίραΙάί βΐίηδ Οβοτβίί ββρΚαΙβηηδ αηηο 5° η° 44. 

944. I). Οβοφηδ ΤτοηιρβΙίί ψιιοηάαηι Ιοαιιηίδ ζαορηίΚίηδ αηηο ρήηιο 

7ΐ° 45. 

945. Β. ΟοηδΙαηίίηιΐδ Βατοζζί (ίΐίηδ Βίοηρδϋ βτβίβηδίδ αΙιιηι?ιιΐ8 ΟοΙΙβ- 
ξϋ ΧΤΙίτατηαήηί αηηο 13° η° 47. 

946. Β. ΑηαδΙοδίηδ Ζβη ςιιοηάαιη Ιοαηηίδ ζαβψιίΚίιΐδ αϊηιηηηδ ΟοΙΙβ- 

§ίί ϋΐίταηιαήηί αηηο 2° η° 48. 

947. Β. Οβοφηδ Μβταίαή βΐίηδ ΜίβΚαβϊίδ οτβίβηδίδ αϊηιηηηδ ΟοΙΙφί 

ΙΙΙίταιηατίηί αηηο 6° η° 49. 

948. Β. ΕιηηιαηηβΙ Βιώηίί ([ηοιιάαηι Οβοτρίί οτβίβηδίδ αϊηιηηηδ ΟοΙΙβ- 

§ίί ϋΐΐταηιαήηί αηηο 6° η° 50. 

949. Β. ΙοαηηΪ8 Βαριά (/ηοηάατη Μ αν οι οοτβρτβηδίδ αϊηιηηηδ ΟοΙΙβρί 

ϋΐίταιηαήηί αηηο 5° η° 51. 

950. Β. ΑηρΙηδ ΤαξΙίαρίβίτα $ηοηάαιη ΝίοοΙαί οτβίβηδίδ αΐηιηηιΐδ 
ΟοΙΙβρί ϋΐίταιηαήηί αηηο ρήηιο ?ι° 52. 

951. Β. Ιοαηηίδ Μαάίοίί ψιιοηάαηι ΑηΙοηύ οτβίβηδίδ οχ άββτοίο ββββί- 

Ιβηΐίδδίηιί ρτβββύ άίβί 25 βηττβηίίδ αηηο 9° ?ι° 53. 

952. Β. ΡΚίίοβίοηδ Τοιηαδί βΚίτητξηδ Ναΐίοηίδ ϋΐίταιηαήηβ βχ άββτβίο 
βοββΙΙβηΐίδδίιηί ρτβββίί άίβί 29 αη§ηδίί αηηο ρήιηο η° 54. 

953. Β. Ιοαηηβδ Ραρά {ίΐίαδ ΑίΚαηαδίί οοτοψβηδίδ αιιηο 3° η° 57. 

954. Β. Νίβοϊαιΐδ ΤητΙίηό (ΐιιοιιάαιη Μίβΐιαβίίδ οοτβρτβηδίδ αηηο ρήηιο 

η° 58. 

955. Β. Μαοαήηδ ΟΚήδίίαηοροΙί βϊίιΐδ (/ιιοηάαιη Μαήηί α'βίβηδίδ αηηο 

ρήτηο η° 59. 

956. Β. Αηίοηίιΐδ Μαδίαβίια βΐίηδ 8ίβρΚαηί οοτοψβηδίδ αηηο ρτίηιο 

η° 60. 

957. Β. 5ΐβΙίιΐδ Μαδίαβίια βΐίηδ 8ίβρΚαηί οοτοψβηδίδ αηηο ρτίηιο η° 61. 

958. Β. Α 7ΐαδΙα$ίιΐ8 ΟηδδβΙά βΐίηδ Ιοαηηίδ ζαβρηίΚίηδ αηηο ρΐ'ίτηο ιι° 62. 

959. Β. Αηαδίαδίιΐδ Ζβη βΐίηδ % ιιοηάαιη Ιοαηηίδ ζαβρηίΚίηδ αηηο 2° 

οοηδίίίατίιΐδ δηρρίβηιβηίατίηδ ρήιηαήιΐδ αηβοηίίαηιΐδ η° 70. 

960. Β. Ζηαηηβ 6'αρρα άα Βοτβι. 
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961. Β. Αηαδίαδίιΐδ ΟυδδβΙά βϊίιΐδ Ιοαηηίδ ζαορηίΚίηδ βοηδίΐίατίηδ 
ρτίιηαήηδ ιύίΓαιηαήηιΐδ αηηο 2° η° 1. 

962. Β. Αηαδίαδίιΐδ Ζβη βΐίηδ Ιοαηηίδ ζαορηίΚίηδ οοηδίΐίαήηδ δββιιηάαδ 
ηΐίταιηατίηηδ αηηο 3° η° 2. 

963. Β. ΑηξβΙιΐδ ΤαξΙίαρίβίτα βϊίηδ ΝίοοΙαί οτβίβηδίδ αηηο 2° η° 36. 

964. Β. 8αΙναίοτ ΒιώηΙΙί βϊίηδ ΟβοτξΒ οτβίβηδίδ αϊηιηηηδ ϋοΙΙβρί 
ϋΐίτατηαήηί αηηο <5° η° 38. 
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965. Β. Αηαδίαδίιΐδ 8αΙοιηοη βϊίηδ ΝίβοΙαί οβρΚαΙβηηδ αηηο ρήηιο 

η° 39. 
966. Β. Οβοφαδ Ματαίαή βϊίηδ ΜίοΚαβΙίδ οτβίβηδίδ αηηο 7° η° 40. 

967. Β. ΝίβοΙαιζδ Οαταιηηηάαηί βϊίηδ Ββοηανάί α'βίβηδίδ αϊηιηηηδ 

ΟοΙΙφί Βοίίηηίί αηηο 8° η° 41. 
968. Β. ΝίοοΙααδ Μαηιηηά ({ιιοηάαιη ΤΚβοοαή ρβίοροηβδίιΐδ αϊηιηηηδ 

άίβίί ΟοΙΙβρίί αηηο 3° η° 42. 
969. Β. Αϋιαηαδίιΐδ Οαίταηήηηδ {ϊΐίαδ ΝίοοΙαί ζαορηΐΚίηδ αϊηιηηηδ 

άίοΐί ΟοΙΙφί αηηο 20 η° 43. 
970. Β. Αηάτβαδ ΤίραΙάί βϊίηδ Ιαοοϋί ββρΚαΙβηηδ αΐηηνιηδ άίβίί ΟοΙίβ- 

ξίί αηηο 2° η° 44. 
971. Β. 8ίβρΚαηιΐδ ΒίιηαοΚί βϊίηδ Ββιηβίήί οοηδίαηΐΰιοροΐιίαηηδ 

αηηο 4° η° 45. 
972. Β. ΒοΙίδβΙηδ Βίζζί {ίΐίιΐδ ΝίβοΙαί αίΚβηίβηδίδ αηηο ρήηιο η° 46. 

973. Β. Ββιηβίήιΐδ Ματαίαή βΐίαδ Μίβΐιαβϊίδ οτβίβηδίδ αίιιηιηιΐδ (,οΐΐβ- 

οϋ Οοίίηηίί αηηο 3° η° 47. 
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974. Β. ΝίβοΙααδ Μαηιηηά φαοηάαηι ΊΊιβοβαή ρβίοροηβδίηδ αϊηιηηηδ 

ΟοΙΙφί ΟοίΙαηϋ αηηο 4° η° 1. 

975. Β. Αηάΐ'βαδ ΤίραΙάί βϊίηδ Ιαοοϊιί ββρΚαΙβηαδ αϊηιηηηδ άίβίί ΟοΙΙβ- 

%ίί αηηο 3° η° 2. . . 
976. Β. Ββηιβίήηδ Ματαίαή βΐίηδ ΜίοΚαβΙίδ α'βίβηδίδ αϊηιηηηδ άιοίι 

ΟοΙΙβρί αηηο 4° η° 3. 
977. Β. ΑϊΚαηαδίηδ Οαίταηιίηιΐδ βΐίηδ ΝίβοΙαί ζαβρηίϊιίηδ αϊηιηηηδ 

άίβίί ΟοΙΙβρί αηηο 3° ιι° 4. 
978. Β. ΝίβοΙαηδ Κίζζί βΐίηδ ΒοΙίδβΙί αίΚβηίβηδίδ αϊηιηηηδ άιοίι ΟοΙΙβ- 

οϋ αιιηο ρήηιο η° 5. 
979. Β. ϋοδίηηδ Βατοζζί βΐίηβ Αηίοηίί οτβίβηδίδ αΐηηιηηδ άιοίι ΟοΙΙβ- 

%ίί αηηο ρΐ'ίηιο η° 6. 
980. Β. ΝίβοΙαηδ 8ίΓαύβό βΐίηδ Ιοαηηίδ οβοίοηδίδ αΐηηυιηδ άιοίι ΒοΙΙβ- 

ξίί αηηο ρήιηο η° 7. 
981. Β. Οβοφηδ Ματαίαή βΐίηδ ΜίοΚαβΙίδ οτβίβηδίδ αϊηιηηηδ Οοϋβξΐι 

ϋΐίτατηατίηί αηηο 8° η° 38. 

982. Β. Αηαδίαδίηδ Ζβη βΙίαδ Ιοαηηίδ ζαοψιίΐιίηδ αηηο 4° ιι° 39. 

983. Β. Αηΐοηίηδ Ανταηιίοίί βΐίαδ ΝίοοΙαί ζαορηίΚίαδ αηηο ρήιηο 

ηο 40. 
984. Β. ΑηχβΙαδ Ταφαρίβίτα βΐίηδ ΝίοοΙαί οτβίβηδίδ αηηο 30 η° 41. 

985. Β. ΝίοοΙαηδ Βαταιηιιηάαηί βΐίηδ Εβοηατάί οτβίβηδίδ αίητηηιΐδ 

ΟοΙΙβξίί ϋΐίταιηαήηί αηηο 90 η° 42. 
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986. Β. .1οεβρίι (ταβά βϊίηε ΡοΙτί ϊιρζαηύηηε αηηο ρτίτηο ηΌ 43. 

987. Β. Νίοοϊαηε Α Ιίιοηβηε /'ίϊίηε Ιοαηηίε ζαορηύιίιιε αηηο ρηιηο 
η° 44. 

988. Β. Αϊοχαηάοτ Αϊοχίηε Ροηύοα βϊίηε 8ΐβΙύ ύιβεεαίοηίοοηείε αηηο 
ρτίιηο η° 45. 

989. Β. Ββοηατάιιε Ταηάο βϊίηε Ρταηοίεοί οτοίοηείε αηηο ρτίιηο η° 46. 

990. Β. ΒβηιβΙτίηε Ρτοοορίηε Ραιηρβτί βϊίηε Νίοοϊαί ιηοεοοροϊίίαηηε 
οοηείϊίατίηε ρτίηιατίιιε ιύίταπιατίηηε αηηο ρηιηο η° 47. 

991. Β. ΑηαεΙαείηε 8αίοηιοη βϊίηε Νίοοϊαί οορΗαϊοηηε οοηείϊίατίηε 
εβοηηάηε ηϊίταιηατίηηε αηηο 2° η° 48. 
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992. Β. ΑηαεΙαείηε Ζοη βϊίιιε Ιοαηηίε ζαορηίΗίηε αηηο 5° οοηείϊίατίηε 
ρτίιηατίηε ηΐίταηιατίηηε η° 6. 

993. Β. ΡΙιίΙίρριιε ΤίραΙάί βΙίιΐ8 Οοοτβί οβρίιαίοηηε αηηο 6° οοηείϊία- 
τίηε εβοηηάηε ηϊίταιηατίηηε η° 7. 

994. Β. Οίτίαοηε Ραραάά βϊίηε Τϊιβοάο8ϋ Ιΐιβεεαϊοηίοβηείε αηηο 2° 
η° 43. 

995. Β. Αϊοχαηάοτ Ροηύοα βΙίιΐ8 δίοϊίί ΐΗοεεαϊοηίοοηείε αηηο 2° η° 44. 
996. Β. ./οεορίι Οα8α βϊίηε ΡοΙτίε οΚίοηείε αηηο 2° η° 45. 

997. Β. ΕΙίαε ΟοΙηηύήη βύιΐ8 Ρταηοίεοί οορίιαϊοηηε αηηο ρηιηο η° 46. 
998. Β. ΑηαεΙαείηε 8αΙαιηοη βϊίηε Νίοοϊαί οορΚαίοηηε αηηο 3° η° 47. 

999. Β. ΝίοοΙαιΐ8 Οατατηιιηάαηί βΙίιΐ8 Εοοηατάί οτοίοηείε αηηο ά&οίιηο 
η° 48. 

1000. Β. ΑηαεΙαείηε ΟηεοΙϊα βϊίιΐ8 Ιοαηηίε ζαοψιίΚίηε αηηο 4° η° 49. 

1001. Β. Οτίεί.ορΗοτηε €ιιίη(ατί βϊίηε Αηίοηϋ οορ]ιαΙοηιΐ8 αηηο ρτίιηο 
η° 50. 

1002. Β. ΡβΙηΐ8 Οταεεαη βϊίηε Νίοοϊαί οορίιαϊοηηε αηηο ρτίιηο η° 51. 

1003. Β. Αηίοηίηε Αντατηίού βϊίιιε Νίοοϊαί ζαορηίΚίηε αηηο 2° η° 52. 

1004. Β. Εοοηατάηε Εαηάο βϊίηε Ρταηοίεοί οτοίοηείε αηηο 2° η° 53. 

1005. Β. Νίοοϊαηε ΑίΗοηοηε βϊίηε Ιοαηηίε ζα.ορηΐΚίηε αηηο 2° η° 54. 

1006. Β. Αηροϊηε Τα§1ίαρίείτα βϊίιιε Νίοοϊαί ζαορηίϊιίηε αηηο 4° η° 55. 
1007. Β. Νίοοϊαηε Μαιηηηά βϊίηε Τϊιοοοατί οοτίηίΜαοηε αηηο 5° η° 56. 

1008. Β. Αηάτοαε ΤίραΙάί βϊίηε Ιαοούί οορίιαϊοηηε αηηο 4° η° 57. 

1009. Β. Ββτηοίτίηε Ματαίατί βϊίιιε ΜίοΚαοϊίε οτοίοηείε αηηο 5° η° 58. 

1010. Β. Νίοοϊαηε Ηίζζί βϊίιιε ΒοϊίεαΗί αίϊιοϊΐίοηείε αηηο 2° η° 59. 
1011. Β. Νίοοϊαηε 8ίταίίοό βϊίιιε Ιοαηηίε ονοΐοηείε αηηο 2° η° 60. 

1012. Β. ΡΗίϊοίϊιβηε Τοηιαεί οΐιίτητρηε ίηοΐίίο Ναύοηίε ΙΆίταπιατιηο 
ίηχία Ιίίοτταηι οχοΐϊοηύεείηιί ιπαβίείταΐηε ίΐΐηεΐτίεείτηοτηιη ιηο- 
άοταίοτηηι άίοί 18 εορίβιηάτίε εαίοηύε ρτο ϊιοο αηηο η° 75. 
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1013. Β. ΑηαεΙαείηε δαϊοηιοη βϊίαε Νίοοϊαί οορίιαϊοήηε αηηο 4° η° 35. 

1014. Β. Νίοοϊαηε Οαταιηηηάαηί βϊίιιε Εοοηατάί οτοίοηείε αηηο XI 

ηΌ 36. 
1015. Β. Αϊοχαηάοτ Ροηύοα ίΐιοεεαίοηίοοηείε βϊίιιε 3ΐοΙύ αηηο 3° η° 37. 

1016. Β. Αηίοηίιιε Ανταηιίού βϊίιιε Νίοοϊαί ζαορηΜηε αηηο 3° ιι° 38. 

1017. Β. Εοοηατάηε Εαηάο βϊίιιε Ρταηοίεοί οτοίοηείε αηηο 3° ?ι° 39. 

1018. Β. .Ιοεορίι Οατα ( = Οαεα) βϊίιιε ΡοίΗ οΐιίηε 3° η° 40. 
1019. Β. ΑηαεΙαείηε βϊίιιε Ιοαηηίε ζαοψιΜηε αηηο 5° η° 41. 
1020. Β. ΟιήείορΚοηιε ΟηίηβΗ βϊίιιε ΑηΙοηίί οορίιαϊοηιιε αηηο 20 η° 42. 

1021. Β. Νίοοϊαηε Αΐ/ιβηοιιε βϊίιιε Ιοαηηίε ζαορηίΚίηε αηηο 3° η° 43. 

1022. Β. ΡΜίίρριιε ΤίραΙάί βϊίιιε Οοοτ^ίί οορΚαίοηηε αηηο 9° η° 44. 
1023. Β. Αηάτοαε ΤίραΙάί βϊίιιε Ιαοοϊιί οορΚαίοηηε αϊηηιηαε ϋοϊϊοξίί 

Οοίίηηίί αηηο 50 η° 45. 
1024. Β. Βοιηοίτίιιε Ματαίατί βϊίιιε Μίοΐιαοϊίε οτοίοηείε αϊηηιηαε άίού 

Οοϊϊοξίί αηηο 6° η° 46. 
1025. Β. Νίοοϊαηε Ηίζζί βϊίιιε ΒοϊίεαΗί αϊΐιοηίοηείε αϊψηηηε άίού Οοϊίο- 

ξίί αηηο 3° η° 47. 
1026. Β. Νίοοϊαηε δίταίίοο βϊίαε Ιοαηηίε οτοίοηείε αϊηηιηιιε άίού Ροϊϊο- 

βίί αηηο 3° η° 48. 
1027. Β. ΟοοΓξίηε Ττοηιρού ςηοηάαηι Ιοαιιηίε ζαορηίΚίηε αηηο 50 οοη- 

είϊίαΗηε ρΗιηατίηε ηΙίταηιαΗηηε η° 49. 
1028. Β. Ροίνηε Οταεεαη βϊίαε Νίοοϊαί οορΗαϊοηηε αηηο 2° οοηείϊία- 

Ηηε εοοηηάηε ηϊύαηιαΗηηε η° 50. 
1029. Β. ΜίοΚαοϊ Αοϊιίοϊϊί βϊίηε Μανοί Αηίοηϋ τοίϊιψηίοηείε αηηο ρηηιο 

11° 60. 
1030. Β. Ρναηοίεοηε Ρεοιηά βϊίηε ψιοηάαηι Νίοοϊαί ϊοηοαάίοηείε αίηηι- 

ηηε ΡοΙΙοξίί ΟοΙΙηηίί αηηο ρτίιηο η° 64. 

1726 

1031. Β. Νίοοϊαηε Ττοοϊια βϊίηε Αηάτοο οορ/ιαίοηηε αηηο ρι-ίιηο οηηι 
οχοηιρύοηίϊιιιε οχ άβοτοίο βχοϊϊβηύε ΡτβΙοτίε οί νίοο Ρτοβού η° 299. 

1032. Β. Ββηιβϊτίηε Ματαίατί βϊίηε Μίοϊιαοϊίε οτοίοηείε αϊιιτηηηε Οοϊϊο- 
§ίί ΟοΙΙηηίί αηηο 7° η° 36. 

1033. Β. Νίοοϊαηε Ηίζζί βϊίηε Βοηίεοϊϊι αίΚοηίοηείε αϊιιιηηηε άίού 6'οΐϊο- 

ξίί αηηο 4° η° 37. 
1034. Β. Νίοοϊαηε 8ίταύοό βϊίηε Ιοαηηίε οτοίοηείε αϊηηιηαε άίού Οοϊϊο- 

ξίί αηηο 4° η° 38. 
1035. Β. Ρταηοίεοηε Ρεοιηά ψιοηάαηι Νίοοϊαί ϊοηοαάίοηείε αϊηιηηηε 

άίού Οοϊϊοξίί αηηο 2° η° 39. 
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1036. Β. ΟβοΓξίιιε ΟταηυηαΙΐβοραΙο βΙίιΐ8 Μεηηαε οβρ1ιαΙβηιΐ8 αΐηηιηιιχ 
άΐβίί ϋοΙΙββϋ αηηο 2° η° 40. 

1037. Β. Αηροίηχ Ισαζανί βΐΐιιε ΡαιιΙί ζαα/ηΐΗίιιβ αίαιηηιιζ άΐβίί ΟοΙΙββϋ 

αηηο 2° η° 41. 

1038. Β. Ββηιοίτΐιιβ Οτα88α?ι βΙΐη8 ΝΐβοΙαί οορΙιαΙβηα8 αηηο 3° η° 42. 

1039. Β. Αηα8ΐα8Ϊιΐ8 €ιΐ88βίά βΗιι$ Ιοαηηϋ ζαοφι11ύνι$ αηηο 60 η° 43. 

1040. Β. ΝΐβοΙαη.8 Ττββίια βΙΐιΐ8 Αηάτοβ οβρίιαίβηιιε αηηο 2° η° 44. 

1041. Β. ΡΙιίΙίρριΐ8 Τίραίάΐ βΙίιΐ8 Οοοτξΐΐ βορΚαΙοηηχ αηηο άοβΐηιο η° 45. 

1042. Β. ΤΚοηιαχ ΗαΙΙΐ βίϊιιε Οοπ8ίαηΙΐηΐ οοη8ΐαηίΐηοροΙΐίαηιΐ8 βοη8ί- 

Ιΐατΐιΐ8 86οηηά,ιΐ8 ιύΙταηιατΐηιΐ8 η° 46. 

1043. Β. ΝίοοΙαιΐ8 Αϋιοηοιΐ8 βϋιΐ8 Ιοαηηί.8 ζαοι/ηΐΜη.8 αηηο 4° οοη8Ϊΐΐα- 

ρίιΐ8 ρτϋηατίιΐ8 ηIίταιηατίηιΐ8 η° 47. 

1044. Β. ΟαβΙαηιιε άβ ΠιώβΪ8 βΐία.8 Αηίοηϋ ζαβρηί1ύιΐ8 αηηο ρτϋηο 
η° 48. 

1045. Β. ΑηΙοηΐιΐ8 Ανταηύοίΐ βΐίη.8 ΝίοοΙαΐ ζαοψιίΚΐυχ αηηο 4° η° 49. 

10,46. Β. Αηα8ία8ΐιΐ8 8αΙοιηοη βΙίιΐ8 ΝίοοΙαΐ οορΚα1οηη8 αηηο 5° η° 50. 

1047. Β. ΕοοηατάιΐΞ Εαηάο βϋιΐ8 Ρταηοϋοί σβΙβη8Ϊ8 αηηο 4° η° 51. 

1048. Β. Αηίοηΐα8 Μαβίταβα βΐίηβ 8ίορΙιαηί οοτβρτοη8Ϊ8 αηηο 2° η° 52. 

1049. Β. Βα8ίΙίιΐ8 ΡοΙίΙί βΙίιΐ8 Ειιοα.8 οοτορτοη8Ϊ8 αηηο ρτίηιο η° 53. 

1050. Β. Τίΐ6οάοηΐ8 ΡίίίΙί βΙία8 Ειηαηιιβϊϋ βοη8ίαηύηοροΙΐίαηη8 αηηο 

ρηηιο η° 54. 

1051. Β. Βοηιοίτΐ\ΐ8 ΟαΙίοΜοριιΙο βΙίιΐ8 Ματβί βοτβρτοη8Ϊ8 αηηο ρτϋηο οχ 
άοβτοίο 6χβΙΙοηΐί88ίιηί ΡτοίοτΪ8 νΐββ Ρτο/ββίί η° 67. 

1052. Β. ΑηΙοηίιΐ8 Εηοαηί βΐίηε Οοοτρίί βοτοψ'βη8Ϊ8 αηηο ρτϋηο οχ 
άοβτοίο ιιί αηίο η° 68. 

1053. Β. Αηίοηίιΐ8 ΡΐΙΙατΐηό βΐίιιε Οοη8ΐαηύηί οορ1ιαΙοηιΐ8 αηηο ρτϋηο 
η° 219. 
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1054. Β. 0αο1αηιΐ8 άο Βιιΰοΐχ; βΐίιιε Αηίοηϋ ζαορηίΙιΐα8 αηηο 2° η° 7. 

1055. Β. 8ΐοΙΙίιΐ8 Μαείταβά βΐιιιε 8ΙορΚαηΐ βοτβρτβ?ΐ8Ϊ8 αηηο ρτϋηο η° 8. 

1056. Β. Βα8ΪΙίιΐ8 ΡοΙΐΐΐ βΙίθ8 φιοηάαιη Ειιοο οοτοψοη8Ϊ8 αηηο 2° η° 9. 

1057. Β. ΤΗοηια8 ΒαΙΙί βϋιι$ Οοη8ίαηίίηί βοη8ΙαηΙίηοροΙιίαηιΐ8 αηηο 

2° η° 10. 

1058. Β. Αηα8ία8Ϊη8 0α88βΙά βΙϊιΐ8 Ιοαηηί.8 ζαορηίΜη8 αηηο 7° οοη8Ϊ- 
Ιίαι1ιΐ8 ρηηιαήιΐ8 ιιΙίταηιατίηιΐ8 ίταάΐία βιίί ίία 8ΐιαάοηίο οί ραίτο- 

οίηοηίο ΙΙΙιΐ8ΐΓΪ88ίηιο Β. Ρτο8ίάο ΡαραάοροΙί άοριιίαίο Ιίοοί 8ίί 
ιιΐίτα 8βχίιΐ8 αηηα.8 η° 11. 

1059. Β. Αηίοηίιΐ8 Ανταηιΐοίΐ βϋιΐ8 ΝίοοΙαΐ ζαορηί1ιΐιΐ8 αηηο 5° οοη8Ϊ- 
Ιίατίιΐ8 86οαηάα8 ιιΙίτατηατϋια8 η° 12. 

Μ πράξεις έγγραφης των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου τής Παδούης 299 

1060. Β. Τίιοοάοτιΐ8 Ρίύϋ βΐίη.8 ΕηιαηαοΙϋ οοη8ίαηίΐηοροΙΐΐαηιΐ8 αηηο 

20 η° 13. 

1061. Β. Εοοηατάιΐ8 Εαηάο Ρταηοϋοί οτβίοη8Ϊ8 αηηο 5° η° 14. 

1062. Β. ΝΐβοΙαητ Ττοοίια βϋα8 Αηάτββ βορ1ιαΙοηιΐ8 αηηο 3°. 

1063. Β. Αηα8ία8ΐα8 8αΙοηιοη βίίιΐ8 ΝίοοΙαΐ βορ1ιαΙοηιΐ8 αηηο 6° ιιυ 16. 

1064. Β. Βοιηοίτΐη8 ΜαταΙατΐ βΐίη.8 ΜίοΚαοΙϋ βΓβίβη8Ϊ8 αΐαιηηα.8 ΟοΙΙο- 

£Ϊί Οοίίιιηΐΐ αηηο 8° η° 17. 

1065. Β. ΝίβοΙααο Βίζζί βΙίιΐ8 ΒοηϋοΙΙΐ αί1ιοηίοιΐ8Ϊ8 αΐιιηιηη.8 άΐβίί ΕοίΙβ- 

§ϋ αηηο 5° η° 18. 

1066. Β. ΝΐβοΙααχ 8ΐΓαύοό βϋα8 Ιοαηηϋ βτοίβη$Ϊ8 αίαηιηιιε άΐοΐί ΟοΙΙο- 

£ϋ αηηο 5° η° 19. 

1067. Β. ΡταηβΪ8βιΐ8 Ρ8οηιά φαοηάαιη ΝίοοΙαΐ Ιβηοαάίοη8Ϊ8 αίαιηηιΐ8 

άΐβίί ΟοΙΙο^ΐΐ αηηο 3° η° 20. 

1068. Β. Οβοφιΐ8 ΟταιηηιαϋβορηΙο βΙίιΐ8 Μοηηο οορ1ιαΙοηα8 αΙιιιηηιΐ8 

άΐβίί ϋοΙΙο^ίΐ αηηο 3° η° 21. 

1069. Β. Ιοαηηβ8 Ττοβίια βΐΐυ.8 Αηάτοβ βορ/ιαΙβηιΐ8 αΙηηιηιΐ8 άΐβίί ΟοΙΙβ- 

°ίΐ αηηο ρτϋηο ?ι° 22. ? 

1070. Β. 8ίβηιαίβ11ιΐ8 Εαζζαΐίί βΙίιΐ8 ΒοιηοΙτίΐ ββρϊιαΙοηιΐΒ αηηο 2° η° 59. 
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1071. Β. Ιοαηηβ-8 ΡοΙΐίΐ βΙΐιΐ8 Ειιοβ β0Γβψ'(>η$Ϊ8 αηηο 2° οχ άοβτοίο ρτβ- 

Ιοτΐο βιιιη οχοιηρΐΐοηΐ5ιι$ η° 323. 

1072. Β. Αηα8ία8ΐιΐ8 ΡοΙΐίΐ βϋιΐ8 Εηοο βθΓβρτοη8Ϊ8 αηηο 2° οχ άοβτοίο 

ρτοίοτίο οιιηι οχβηιρΙΐοηί&ιΐ8 η° 324. 

1073. Β. ΑηΙοηΐη8 Εηοαηί βΐΐυ.8 Οοοτξΐί οοτοψβη8Ϊ8 αηηο 2° οχ άοβτοίο 

ρτοίοτίο η° 325. 

1074. Β. Ββτηβίτΐη,8 ΟαίΐβΙιίοριιΙο βϋα8 Ματοΐ αηηο 2° οχ άοβτοίο ρτο- 

ίοτΐο η° 326. 

1075. Β. Αηάτοαβ ΤΚοοίοβΙιι βΙϋΐ8 ΑΙοψΐΐ οοτοψοη8Ϊ8 αηηο 2° ?ι° 327. 

1076. Β. Ματοιΐ8 Βαοία βΙΐιΐ8 Ηΐοτοηργηΐ ζαορη11ιΐιΐ8 αηηο ρτΐιηο οχ 

άοβτοίο ρτοίοτίο βιιιη οχβιηρίΐοηΐί)ΐΐ8 η° 328. 

1077. Β. ΡααΙη.8 Ρτοβία8 βΙΐη8 Ιοαηηϊχ ζαβ^ηίΗίιΐ8 αηηο ρτΐηιο οχ άο¬ 

βτοίο ρτοίοτίο οαιη οχβηζρίΐοηί\)ΐΐ8 η° 329. 

1078. Β. Οοη8ΐαηίΐηκ8 €αοητΐιΐ8 βΙίιΐ8 8ίαηιαΙαβΙιίί ΙτΐβαΙοη8Ϊ8 βοηχΐ- 
Ιΐατΐιΐ8 ρτΐιηαΒ ϋΐίταιηατίηβ Ναίΐοηϋ αηηο 2° η° 34. 

1079. Β. Ροίτιΐ8 Ρ8οηιά βΙϋΐ8 ΑροείοΙί Ιοηοαάΐοη8Ϊ8 οοη8ΪΙΐατίιΐ8 80βηηάιΐ8 

ατίΪ8ίατη>η ιιΙίταηιατΐηα8 η° 35. 

1080. Β. Τ)ιοοάοηΐ8 ΡΚΐύΙΐ βΐΐιιε ΕτηιηαηηοΙϋ οοη8ίαηίΐηοροΙίίαηιΐ8 

αηηο 3° η° 36. 

1081. Β. Βα8ΐ1ΐιΐ8 ΡοΙΐίΐ ({ΐιοηάαιη Ειιοο οοτοψοηε αηηο 2° η° 37. 
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1082. Β. 8ίβΙΙίο8 Μαζίναάια (ίΙίιΐ8 8ίβρΙιαηί ευΓα/Γβη$Ϊ8 αηηο 2° η° 38. 

1083. Β. Ββηιβίήιιβ Νοιηίβό (ΪΙίιι.8 Ββοηή ζαοψιίίύη.8 αηηο ρήιηο η° 39. 

1084. Β. Αηα8ΐα8ίιΐ8 8αΙαηιοη </ιιοηάαιη ΝίοοΙαί οβρίιαίβηιιε αΐιιηιηιιε 
ΟοΙίβοϋ υΐίΓαηιαΓΪηΐ αηηο 7° ιι° 40. 

1085. Β. Α8αηίιΐ8 Βα8θ!ιατί /ίΙίιΐ8 Βα8οατί ίΗβ88αΙοηίοβηείε αηηο ρνίιηο 
η° 41. 

1086. Β. ΡΙιίΙίρρα8 ΤίραΙάί βίίηε ΟοοΓξίί οβρ1ιαΙβηιΐ8 αΐηιηηαδ άίοίί 
ΟοΙΙβξύ αηηο 12° η° 42. 

1087. Β. Τ)ιοηια8 ΐϋιαΙΙί βΙίιΐ8 €οιΐ8ΐαηίίηί οοη$ΙαηύηοροΙίΙαηιΐ8 αηηο 
3° ιι° 43. 

1088. Β. Αηίοηίιιβ ΑνταιηίοΙί βΐϊιιε ΝίοοΙαί ζαοχ/ηίΚίιΐ8 αηηο 6° ?ι° 41. 

1089. Β. Ββηιβίήιιβ Ματαίαη /ιιοηάαιη ΜίοΗαοίίβ βοοίαβίβ ΟοΙΙβξίί 
ΟοΠαηίαηί αηηο 9° 11° 45. 

1090. Β. Οβοΐ'£ίιΐ8 Οΐ'αηιηιαύωρηΙη8 {ΪΙίιιβ Μβηηβ οβρίιαίβηιιβ αηηο 4° 

8€θΙανΪ8 ιιί βαρβα ηΌ 46. 

1091 . Β. ΝίοοΙααβ Ηίζζί βΐίιιε ΒοΙίίεαήί αΐίιβηίβηβίβ αηηο 0° βοοίαήβ 
ιιί βηρνα η° 47. 

1092. Β. ΝίοοΙαιιβ 8ΐΐ'αίι§6 βΗιιβ Ιοαηηίε οοιχψβιιβ αηηο 6° εοοίαΐ'ίβ 
ιιί βαρέα η° 48. 

1093. Β. Ρταηοίεοαβ Ρ80ΐηά (/ιιοηάαιη ΝίοοΙαί ΙοιιοαάίιΐΒ αηηο 4° βοοίατίβ 
ηΐ βαρέα η° 49. 

1094. Β. Ιοαηηββ ΤεβοΗα βίίιιβ Αηάεοβ οβρΚαΙβηηβ αηηο 2° βοοίαείβ ηί 
8ΐιρ?'α η° 50. 

1095. Β. ΜίοΚαβΙ Οοοίιίηηβ βΐίαβ Οβοερίί οοηβίαηύηοροΐιίαηιΐ8 αηηο 3° 

η° 51. 

1096. Β. άοββρΗ Οαεώοϊάί βΐίαβ Ιοαηηίβ οεοίβηβίβ αηηο ρηηιο η° 52. 

1097. Β. Οαίοίαηιιε άβ Κιιϊιβίε βΐίηα ΑηΙοηϋ ζαοχ/ηίΚίαβ αηιιο 30 η° 60. 

1098. Β. Ρβίηΐ8 Οήοοηία βίίαβ (/ιιοηάαιη Αη$βΙί οοεορεβηβίβ αηηο ρήιηο 
η0 62. 
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1099. Β. ΝίοοΙαιιβ 8ΐεαίβό βΐίιιβ Ιοαηηίβ οεαίοηβΐβ αΐιιιηηιιβ ΟοΙΙβχίί 
6'οΐίιιηίί αηηο 7° η° 31. 

1100. Β. ΝίοοΙαιιβ Ηίζζί βΐίαε ΒοΙΙίβατίί αίΐιοηίβηβίβ αΙαιηηα8 άίοίί 
ΟοΙΙβξύ αηηο 70 η° 32. 

1101. Β. Ρναηοίβοαβ Ρβοπιά (/ιιοηάαιη ΝίοοΙαί Ιβαάαοΐαβ αΐιιιηηηβ άίοίί 
Οοΐίβξίί αηηο 5° η° 33. 

1102. Β. Οβοεβαβ ΟεαιηιηαΐίοορηΙηβ βϋιΐ8 Αίοηο οβρίιαίβηηβ αΙιιηιηιΐ8 

άίοίί ΟοΙΙβξϋ αηηο 5° η° 34. 

1103. Β. 1οαηηο8 Τεοοίια βΙϊιΐ8 Αηάγοο οορΚαίβηαβ αΐιιηιηαβ άίοίί ΟοΙΙβ- 

§ίί αηηο 3° η° 35. 
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1104. Β. Αιιίοηίαβ άβ Ζοεζί βΙίιΐ8 Ββοηατάί οεβίβηβίβ αηηο ρείιηο η° 36. 

1105. Β. Ιοαηηβ8 8ρεοραΙα8 βΙίιΐ8 Οβοεβί οεβίβηβίε αηηο ρήιηο η° 37. 

1106. Β. Αηίοηίιΐ8 Βαηξαάαηί βΐίιιε Βαιιτοηίύ οτοίβη8Ϊ8 αηηο 3° η° 38. 

1107. Β. .Ιοββρίι Βαηξαάαηί βΙίιΐ8 Βαιιτβηΐύ οεβίοηβίβ αηιιο 30 η° 39. 

1108. Β. βοηεΐαηΐίηιιε 8Ιαιηηίαοΐιί βΐίηβ 8ΐαιηιύαο1ιί ΙείοαΙβηβίβ αηιιο 

3° η° 40. 
1109. Β. Ββηιβίήιιβ Ματαίαή (/ιιοηάαιη Μίο}ιαοΙΪ8 οεβίβηβίβ αΐηηιηαβ 

ΟοΙΙβξίί ιιΐίεαιηαείηί αηηο Χ° η° 41. 

1110. Ζ). Μαεοαβ ΤίραΙάί βΐίιιβ Οοηβίαηίίηί οβρϊιαίβηιιβ αηηο ρήηιο 

η° 42. 

1111. Β. ΤΚοηιαβ ΒαΙΙί βΐίαβ Οοηβίαηίίηί οοηβίαηίίηοροΐίίαηυβ οοηβί- 

Ιίαήιΐ8 ρΐ'ίιηιΐ8 ιιΐίεαεηαείηαβ αηηο 4° η° 43. 

1112. Β. Ειΐ8ΐαοΜιΐ8 Νοτηίοό βΙίιΐ8 Ββοηίβ ζαοφιΜηβ οοη8ίΙίαήιΐ8 86- 

οαηάη8 αΐίεαιηαείηαβ ηΌ 44. 

1113. Β. ΝίοοΙαιΐ8 Οαναιηιχηάαηί βΐίιιε Ββοηατάί οΓβΙβητή αηηο ρήιηο 

η° 45. 
1114. Β. Α$8αηιΐ8 Εα$οαή βϊίιιβ Βα8θαή Ιΐιο88α1οηίοβη8%8 αηηο 2° η° 46. 

1115. Ζ). Οαοίαηιΐ8 άβ Βιώβί8 βΙίιι$ ΑηΙοηϋ ζαοι/ηϋιίιΐΒ αηηο 4° ιι° 47. 

1116. Β. Οιΐ'ήΐοάοΙιιε Οηίηβή βΐίητ Βοιηβίήί οβρ1ιαΙοηιΐ8 αηηο ρήιηο 

η° 4:8. 

1117. Β. 8ίβ11ίιΐ8 Μα8ίι·αοά βΙίιΐ8 8ίβρ1ιαηί οοτοψοιΐ8 αηηο 3° η° 49. 

1118. Β. 1θ8βρΚ Αηίοηίιΐ8 ΟαήΟοΙάί βΙίη8 (/αοηάαιη Ιοαηηί8 οΐ'βίοη8Ϊ8 

αηηο 2° η° 237. 

1119. Β. ΝίοοΙαηε Οαζζαίίί βΙία$ ΤΚοοάοή οβρΚαΙβηιι$ αηηο ρήιηο αΐιιηι- 

ηιιβ ΒοΙΙβξίί Οοΐίιιηϋ βχ άβονβίο οχβΙΙοηΐίκίιηί Ρνβίοτίε οί ρτο Ρτβ- 

(βοίί οιαη βχοιηρϋοηί1)ΐΐ8 η° 265. 
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1120. Β. ΝίοοΙαιΐ8 Τοβοοα βΐίαε Αηάκββ οορΐιαΐοηιι.8 οοη8ΪΙίαήιΐ8 ρήιηα- 

ήιΐ8 ιιΐίΐ’αηιατίηιιε η° 32. 

1121. Β. ΤΗοιηα$ ΒαϊΙί βΐίιιε Οθ8ίαηίίηί οοη8ΐαηύηοροΙίΙαηη8 οοιΐ8Ϊ- 

Ιίαΐ'ίιΐ8 8βοιιηάιΐ8 ιιΙίΓαηιαΓίηιΐ8 αηηο 5° η° 33. 

1122. Β. Ββηιβίήιιβ Νοηιίοό βΙίθ8 Βοοηΐ8 ζαοψιί1ιίιΐ8 αηηο 3° ιι° 34. 

1123. Β. ΑΙβχαηάβτ ΟαΙοξβτά βΐίιΐδ Οβοτξύ βτβίβη8ί8 αηηο 2° η° 35. 

1124. Β. Α88αηίιΐ8 Βα8βαηΐ8 βΐίαβ Εαεβατί βΓβΙβη8Ϊ8 αηηο 3° η° 36. 

1125. Β. ΑΙον8Ϊιΐ8 ΟαοΙοΠα βΐίη.8 Αΐβχαηάτί ζαβψιϊ\ιίιΐ8 αηηο ρτίιηο 

η° 37. 

1126. Β. ΤΚβοάοταβ ΡίΐίΙί βΙίιΐ8 Εηιαηηβίή ωηεΙαηΐίηοροΙίΐαίιιΐΘ αηηο 

4° η° 38. 

1127. Β. Ββιηβ.ίήιΐ8 ΜαναΐΚατί βΙΪΗ8 ΜίβΚαβΙίε α·6ίβη8Ϊ8 αηηο 2° η° 39. 
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1128. Β. άοδβρΚ Εαηραάαηί βΐίιΐδ ΕαιιτβηΙϋ ονβίβηδΐδ αηηο 4° η° 40. 

1129. Β. ΟοηδΙαηίίηιΐδ Οαοηνί βΐίιΐδ 8 ίαηιιιίαοΐιίί ίνίοαίβηδίδ αηηο 4° 

η° 41. 

1130. Β. I7ναηοίδοιίδ Ρδοιηά /ΐΐίιΐδ ψοηάαηι ΝίοοΙαί Ιβηοαάίυδ αηηο 6° 

η° 42. 

1131. Β. ΟβΟΓψαδ ΟταηιηιαύοοριιΙιΐδ βίίιΐδ Μβηηβ οβρΚαϊβηηδ αηηο 6° 

η° 43. 

1132. Ό. Ιοαηηβδ Ττβοοα βϊίιΐδ Αηάτββ οβρΚαϊβηηδ αηηο 4° η° 44. 

1133. Β. ΝίοοΙαηδ Οαζζαίίί βίίιΐδ ΤΚβοάονί οβρΚαϊβηηδ αηηο 2° η° 45. 

1134. Β. ΑηοδΙαδίηδ Οναδδαη βίίιΐδ ΝίοοΙαί οβρΚαϊβηηδ αηηο ρτίηιο η° 46. 

1135. Β. Αηάτβαδ ΑνταηιίοΙί βΐίυ,δ ΝίοοΙαί ζαορηϋύιΐδ αηηο ρΗιηο 

η° 47. 

1136. Β. ΑηιΚτοδίιΐδ ΟιαΙίοΚΐοριιΐιΐδ βΐίηδ δίβΐϋ οοτοψβηδίδ αηηο ρτίηιο 

η° 48. . 

1:137. Β. ΟαίβΙαηηβ άβ ΒηΚβίδ βΐίυ,δ ΑηΙοηίί ζαοι/ηίΚίιΐδ αηηο 5° η° 49. 

1138. Β. Α ηάτβαδ Ρδοιηά βΐίιΐδ φιοηάαιη ΝίοοΙαί άβ 5. Μαητα αηηο 

ρτίηιο η° 305. 
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1139. Β. Ιοαηηβδ Ττβοοα βΐίιΐδ Α ηάτββ οορΚαΙβηιΐδ αΐηιηηηε ΟοΙΙβξίί 

ϋοίΐιιηϋ αηηο 5° η° 1. 

1140. Β. ΝίοοΙαηδ ί'αζζαίύ βΐίιΐδ ΤΚοοάοτί οβρΚαϊβηηδ αΐιιηιηιΐδ άίοίί 

ΕοΙΙε^ίί αηηο 3° η° 2. 

1141. Β. Αηάνβαδ ΑνταηιίοΙί β.Ι.ίιΐδ ΝίοοΙαί ζαορηύιίιΐδ αΐιυηηιΐδ άίοίί 

ΟοΙΙβξϋ αηηο 2° η° 3. 

1142. Β. Α ηάτβαδ Ρδοιηά βΐίιΐδ (μιοηάαηι ΝίοοΙαί άβ 8αηΙα Μαητα αϊηηι- 

η(ΐ8 άίοίί ΟοΙΙβψί αηηο 2° η° 4. 

1143. Β. Οβοφιΐδ ΟτατηιηαΙίοοριιΙο β.Ιίαδ Μβηηβ οβρΚαϊβηηδ αΐηηιηηδ 

άίοίί ΟοΙΙβξίί αηηο 7° η° 5. 

1144. Β. Α ηαδΙαδίιΐδ Οταδδαη βΐίηδ ΝίοοΙαί οβρΚαϊβηηδ αΐιιηιηιΐδ άίοίί 

ΕοΙΙβψί αηηο 2° η° 6. 

1145. Β. ΒβηιβίΗιΐδ Ματαίατί β.Ιίιΐδ ΜίοΚαοΙίδ οτβίβηδίδ αηηο 30 η° 38. 

1146. Β. Ιοαηηβδ Μβίαχα βΐίιιε ϋοηδίαηίίηί οοηδίαηΐίηοροΐίίαηιΐδ αηηο 

ρτίηιο η° 39. 

1147. Β. ΤΚεοάοηΐδ ΡΚίίίΙί βΐίιΐδ ΕηιαηιιβΙίδ οοηδίαηIίηοροΐίΐαηηδ αηηο 

5° η° 40. 

1148. Β. Οοηδίαηίιηιΐδ νΐαδίό βΐίιι.8 Ββηιβίτίί οοηβίαηΐίηοροΐίίαηιΐδ αηηο 

ρΗιηο η° 41. 

1149. Β. ΑηξβΙιΐδ Τίραηίΐί βΐίιΐδ Οοοτ^ίί ατξίηηδ αηηο ρτίηιο η° 42. 

1150. Β. Αδδαηιΐδ ΕαδβαΗ βΐίιΐδ Εαεοατί οτβίβηδίδ αηηο 4° η° 43. 
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1151. Β. Βαζαηΐδ Βτα<>αάίηιΐδ βΐίιΐδ ΟτίδίορΚοΗ οτβίβηδίδ αηηο ρΗτηο 

η° 44. 

1152. Β. ΒβηιβίΗιΐδ Εβδία βΐίιΐδ Ραιύί οοτσρτεηδίδ αηηο ρηηιο ?ι° 45. 

1153. Β. 8ρίτίάίοη ΜίοΚαβΙ Βιιί^αη βΐίιΐδ 8ΐβιηαίβ11ί οοτοψβηδίδ αηηο 

ρβί-ιηο η° 46. 

1154. Β. 8ρίΗάίοη Οίηί βΐίιΐδ Αηάτββ οβρΚαϊβηηδ αηηο ρΗιηο η° 47. 

1155. Β. ΤΚοοάοτηδ ΡΚίίίΙί βΐίηδ ΕηιαηιιβΙίδ οοηδίαηύηοροΐίίαιιηδ οοη- 

δίΐίαήιΐδ ρΗιηαΗιΐδ ηΐίταηιατίηηδ η° 48. 

1156. Β. ΒβιηβίΗιΐδ ΜαταίαΗ βίίιΐδ ΜίοΚαοΙίδ οτβίβηδίδ βοηδίΙίαΗιΐδ 

δβοηηάηδ ηΐίταηιατίηηδ η° 49. 

1157. Β. Οοΐΐδίαηΐίηηδ 8ίναίίοό βΐίκ,δ ΜίοΚαβΙίδ οτβίβηδίδ αηηο ρΗιηο 

η° —. 
1158. Β. ΜιοΚαβΙ ΤητΙίηό ςαοηάαιη ΜίοΚαβΙίδ οοτορτβηδίδ αηηο ρηηιο 

αΚδβαηίίΚιΐδ βχβιηρίίοηώηδ βχ άβοτβίο βχβΙΙβηίίδδίηιί Ρτφοίί Νίοο- 

Ιαί Υβηβτίί η° 251. 

1159. Β. ΜαίΚβιΐδ 8βΙβοΚί βΐίιΐδ Αίΐιαηαδίί οοτοψβηδίδ αηηο ρτίηιο 

αΚδβηίώηδ βχβηιρϋοηίίχιδ βχ άβοτβίο άίοίί βχβΐ&ηίίδδίηιί Ρνββοίί 

η° 252. 
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1160. Β. ΝίβοΙαιΐδ Ρτβιηατίηιΐδ βΐίιΐδ Οβοτξίί οτβίβηδίδ οοηδίΙίαΗιΐδ ρνι- 

ηιαΗιΐδ ηΐίταιηατίηηδ αηηο 4° η° 1. 

1161 Β. Εναηοίδοιίδ Ρδοηιά βΐιιΐδ φιιοηάαιη ΝίοοΙαί Ιβιιοαάίβηδίδ οοηδί- 

ΙίαΗιΐδ δβοηηάηδ ηΙίΓαιηαοίηηδ αηηο 2° η° 2. 

1162. Β. ΑηξβΙηδ Τίξαηίίί βΐίηδ Οβοφί αφηηδ αηηο 2° η° 3. 

1163. Β. Ιοαηηβδ Μβίαχα βΐίηδ Οοηδίαηίίηί οοηδίαηίίηοροΐίίαηη.8 αηηο 

2° η° 35. 

1164. Β. ΟοηδΙαηίίηηδ ΥΙαδίό βΐίυ,δ ΒβηιβίΗί οοηδίαηίίηοροΐίίαηηδ αηηο 

2° η° 36. 

1165. Β. ΝίοοΙαηδ Οαζζαίύ βΐίηβ ΤΚβοάοΗ οβρΚαϊβηηδ αηηο 4° η° 37. 

1166. Β. Αηάτβαδ Αοοωηίού βΐίηδ ΝίοοΙαί ζασρηί,Κίηδ αηηο 30 η° 38. 

1167. Β. Αηάνβαδ Ρδοιηά βΐίηδ ΝίοοΙαί Ιβηοαάίηδ αηηο 3° ιι° 39. 

1168. Β. ΑηοδΙαδίηδ ϋναδδαη βϊίαε ΝίοοΙαί οβρΚαϊβηηδ αηηο 3° η° 40. 

1169. Β. ΟοηδΙαηίίηηδ 8ίταΙίξ6 βΐίηδ ΜίοΚαβΙίδ οτβίβηδίδ αηηο 2° η° 41. 

1170. Β. Οβονξίηδ ΟναιηαΙϊοοροΙο βΐίηδ Μβηο ρβίοροηβδίαοηδ αΐηηιηηδ 

ΟοΙΙβξίί ΟοΙΙηηϋ αηηο 8° η° 42. 

1171. Β. ΑηοδΙαδίηδ ΡοΙίίί βΐίηδ Ειιοαδ οονοψβιΐδίδ αηηο ρτίηιο η° 43. 

1172. Β. ΒΟδίΙίηδ ΡοΙίίί βΐίαδ Ειιοαδ οονοψβηδίδ αηηο 4° ?ι° 44. 

1:173. Β. 8ίβρΚαηιΐδ Βοάοδΐοηιο βΐίιΐδ €οηδίαηίίηί οονοψβηδίδ αηηο 

ρτίηιο η° 45. 

1174. Β. ΜαίίΙιβιΐδ Βοάοδΐοηιο βΐίιΐδ Ζαοΐιί οονοψβηδίδ αηηο ρτίηιο η° 46. 



304 Γ. Σ. Πλουμί δη 

1175. .Ζλ Βεηιείτίιιε Ρεεία βίίιιε ΡααΙί εοτερτεηείε αηηο 2° η° 48. 

1176. Β. Βεηιείτίιιε ΜεταίΙιατί βΐίηε ΜίεΚαεΙίε ετείεηείε αηηο 4° η° 49. 

1177. Ώ. 8'ριτίάίοη Βιύξατί βίίιιε 8ίε?ηαίε11ί εοτερτεηείε αηηο 2° η° 50. 

1178. Β. ΝίεοΙαιιε 8ίταίίξό βίίιιε Ιοαηηίε ετείεηείε αηηο 4° η° 51. 

1179. Β. Αίΐιαηαείιιε ΟΚίτίαζί /Ϊ1ίιΐ8 ΟΚίτίαζί εοηεΐαηΐίηοροΐίίαηηε αηηο 
ρτίηιο .η° 52. 

1180. Β. ΑΙορ8ΐιΐ8 Οαοίοτία βίίιιε ΑηΙοηύ ζαεφηίΚίηε αηηο ρτίηιο η° 57. 

1181. Β. ι¥ατοιΐ8 ΤίραΙάί βίίιιε Ιοαηηί8 εερίιαϊεηιιε αηηο ρτίηιο η° 58- 

1182. Β. ΕναηξεΙίεία ΤιιτΙίηό βίίιιε ΜίεΚαεΙίε εοτερτεηείε αηηο ρτίηιο 
η° 59. 

1183. Β. Ρείηιε ΡοΙίοαΙά βίίιιε Βοιηίηίοί εερΚάίεηιιε αηηο ρτίηιο η° 60. 

1184. Β. Οτεξοτίιιε Α88αηί βΐίιι.8 Οεοτξίί εερΚαΙβηηε αηηο ρτίηιο η° 61. 

1185. Β. ΑΙΚετίιιε Βταραάίηιιε βίίιιε Οτίείοβτί ετείεηείε αηηο ρτίηιο 
η° 64. 

1186. Β. Ιοαηηεε Ρτβιηατίηιΐ8 βΙίιΐ8 Οεοτξϋ ετείεηείε αηηο ρτίηιο η° 67. 

1187. Β. ΜαίίΚειιε Οαείηιιε βίίιΐ8 Ββιηείτϋ αΙαηιηιΐ8 ηονίίετ εΐεείιιε ίη 
ΟοίΙεξίί ϋΐΐτατηατίηί αηηο ρτίηιο η° 68. 
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1188. Β. ΝίεοΙαιιε Οαζζαίιί βίίιιε Τίιεοάοτί εερίιαϊεηιιε αΙιιηιηιΐ8 ΟοΙΙε- 
ξίί Οοίίιιηίί αηηο 5° η° 35. 

1189. Β. Αηάτβα8 Ανταηιίού βίίιιε ΝίοοΙαί ζασρηΐΐιίηε αΙιηηηιΐ8 άίείί 
ΟοΙίεξίί αηηο 4° η° 36. 

1190. Β. Αηάτεαε Ρ.8θηιά βίίηε ΝίεοΙαί Ιεηεαάίεη8Ϊ8 αΙιι?ηηη8 άίείί 
ΟοΙΙεξίί αηηο 4° η° 37. 

1191. Β. Α?ια8ία8ίη8 Οταεεαη βΙίιΐ8 ΝίεοΙαί εερίιαϊεηιιε αΐηιηηηε άίείί 
ΟοΙίεξίί αηηο 4° η° 38. 

1192. Β. Οοηείαηίίηιιε 8ίταίί§6 βίίιιε ΜίεΚαείίε ετεΙεη8Ϊ8 αίιιτη,ηηε άίείί 
Οοίίβξίί αηηο 3° η° 39. 

1193. Β. ΜίεΙιαεΙ Ρταηζίη βίίιιε 8ΐαιηαΙεΙί εερΚαίεηαε αΐιιηιηηε άίείί 
Οοίίεξίί αηηο ρτίηιο η° 40. 

1194. Β. ΝίεοΙαιιε Ρτετηατίηιιε βίίιιε Οεοτρίί ετείεηεί8 αηηο 5° η° 41. 

1195. Β. Ιοαηηεε Ρτετηατίηιιε βίίιιε Οεοτρίί ετείεηείε αηηο 2° η° 42. 

1196. Β. ΜαίίΚειιε Οιιείη βίίιιε Βειηείτϋ ετεΐεηείδ αηηο 2° η° 43. 

1197. Β. Οοηείαηίίηιιε νΐαείό βίίιιε Βεηιεΐτίί εοηείαηύηοροίίίαηιιε αηηο 
3ο η° 44. 

1198. Β. Ιοαηηεε Μείαχά βίίιιε Οοηείαηίίηί εοηεΙαηΙίηοροΙίΙαηιιε εοηεί- 

Ιίατίιιε ρτίιηατίηε Ναίίοηίε ϋΐΐταιηατίηε αηηο 3° η° 45. 

1199. Β. ΤΚβοάοτιιε Ρΐιίίίίί βίίιιε Ετηαηιιεϊίε εοηεΐαηίίηοροΐίίαηιιε αηηο 
6ο η° 46. 
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1200. Β. Οαερατηε άε Ζοτζί βίίιιε Βεοηατάί ετείεηείε αηηο 50 η° 47. 

1201. Β. 8ίερΚαηιιε Βοάοείοιηο βίίιιε Οοηείαηίίηί εοτεψεηείε αηηο 20 

η° 48. 
1202. Β. ΜαίίΚειιε Βοάοείοιηο βίίιιε ΖαεΚί εοτεψεηείε αηηο 2° η° 49. 

1203. Β. ΑηοβΙαείιιε ΡοΙίίί βίίιιε Βηεε εοτερτεηείε αηηο 2° η° 50. 

1204. Β. Νίεοίααε Ματεαύ βίίηε Οεοτξίί ζαερηίΚίιιε αηηο ρτίηιο η° 51. 

1205. Β. Ιοαηηεε Μοεεοριιίο βίίιιε ΝίεοΙαί εερΚαίεηαε αηηο ρτίιηο 

η° 52. 
1206. Β. Νίεοίααε 8ίταύξό βίίιιε Ιοαηηίε ετείεηεί8 αηηο 5° η° 53. 

1207. Β. Ιοαηηεε Βαηξαάαηί βίίηε Ρείτί ετείεηείε αηηο ρτίιηο η° 54. 

1208. Β. Βαείίίιιε ΡοΙίίί Βηεε εοτεψεηεί8 αηηο 5° η° —. 

1209. Β. Νίεοίααε 8ίταίίξό βίίηε Ιοαηηίε ετείεηείε αηηο 5° η° 278 εοη- 

8ΪΙίατίιΐ8 εεειιηάαε αίίταιηατίηαε. 
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1210. Β. ΜαίίΚεαε Οοείηίαε βίίηε Βειηείτϋ ετείεηείε αηηο 3° εοηείίία- 

τίιιε ρτίτηατίηε αίίταιηατίηαε ηΌ 32. ? 

1211. Β. Νίεοίααε Οαζζαίιί βίίηε Τίιεοάοτί εερΚαίεηαε αηηο 6'° αΐηιηηαε 

- ΟοΙΙεξίί ΟοΙΙιιηίί η° 33. 

1212. Β. Αηάτεαε ΑνταηιίοΗί βΐίηε ΝίεοΙαί ζαερηΐΗίηε αηηο 5° αΐηηιηιιε 

άίείί ΟοΙΙεξίί η° 34. 

1213. Β. ΑηαεΙαείιιε Οταεεαη βΐίαε ΝίεοΙαί εερΗαΙεηιιε αηηο 5° αΐηηιηηε 

άίείί ΟοΙΙερίί η° 35. 

1214. Β. Οοηεΐαηΐίηιιε 8ΐταΐίεό βΐίαε ΜίεΚαεΙίε ετεΐεηείε αηηο 4° αΐιιηι- 

ηιιε άίείί ΟοΙΙε§ίί η° 36. 

1215. Β. ΜίεΚαεϊ Ρταηζίηί βΐίιιε 8ίειηιηαίε11ί εερΚαΙειιιιε αηηο 2° αίχιιη- 

ηιιε άίείί ΟοΙΙεξίί η° 37. 

1216. Β. ΜίεΙιαεΙ 8ίταίίεό βΐίιιε Ιοαηηίε ετείεηεί8 αηηο ρτίηιο αΐηιηηιιε 

άίείί ΟοΙΙεξίί η° 38. 

1217. Β. Νίεοϊαιιε Ρτεηιατίηιζε βΐίηε Οεοτξίί ετείεηείε αηηο 6° η° 39. 

1218. Β. Ηίετοηριηηε ΡοΙίεαίά βΐίιιε Ιοαηηίε εερίιαίεηηε αηηο 2° εοηεί- 

Ιίατίιιε εεειιηάαε ιύίταπιατίηαε η° 40. 

1219. Β. Ιοαηηεε ΜοεεΗοριάιιε βΐίαε ΝίεοΙαί εερίιαίεηηε αηηο 2° η° 41. 

1220. Β. Ιοαηηεε Ττεεεα βίίιιε Αηάτεε εερίιαίεηηε αηηο 2° η° 42. 

1221. Β. Αίΐιαηαεΐιιε Οΐιίτίαεί βίίιιε Τίιεοάοτί εοηεΐαηΐίηοροΐίίαηηε αηηο 

3ο η° 43. 

1222. Β. ΜατεεΙΙηε ΜατεεΙΙαίηε εχ ΕΙίάε αηηο ρτίιηο η° 44. 

1223. Β. Οαερατ άε Ζοτζί βίίιιε Βεοηατάί ετείεηείε αηηο 6° η° 45. 

1224. Β. Οοιηεε 8ρίτίάίο ΤΙιεοίοεΗί βίίιιε ΝίεοΙαί εοτερτεηείε αηηο ρτίηιο 

η° 46. 
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1225. Β. Ματαΐ8 ϋοιηεζ ΤΗεοίοεΚί βϋαζ ΝίεοΙαί ωτεψεηζίζ αηηο ρήιηο 

η° 47. 

1226. Β. Αηίοηίηζ Οοηίί βϋαζ Οοηζίαηύηί ετείεηζίζ αηηο ρήιηο η° 50. 

1227. Β. Οεοτρίιιζ άαΙΙα Βεείηια βϋαζ Βαζίϊίί εερίιαίεηαζ αηηο ρήιηο 

η° 51. 

1228. Β. Βειηείήαζ Βα88ά βϋαζ Εηίξί εοτεψεηζίζ αηηο ρήηιο η° 52. 

1229. Β. ΑΙοι/ζίαζ οοηιβ8 άαίΐα Βεείηια βϋαζ Ηίενοηρηϋ εβρΗαΙεηηζ 

αηηο ρήηιο η° 53. 

1230. Β. Αηψϋιζ Ειιζί βϋαζ Οοηζίαηίίηί εβρΗαΙεηηζ αηηο ρήηιο η° 60. 

1231. Β. Ηίετοηρτηαζ ΕοφΗείί βϋαζ φχ,οηάαηι Οεοτρϋ ζαεψιΐΐιίαζ αηηο 

ρτϋηο /ιΌ 66. 

1232. Β. ΝίεοΙαηζ Ματεαίί βϋαζ ΡαιιΙί ζαερηίΗίαζ αηηο ρήηιο η° 67. 

1233. Β. 8ρίήάίο ΒαΙξαή βϋαζ Βαζίϊίί εοτεψεηζίζ αηηο 3° η° 68. 

1234. Β. ΕναηξεΙίζία Τηήίηό βϋαζ ΝίεοΙαί ετείεηζίζ αηηο 3° η° 69. 

1235. Β. ΝίεοΙαηζ ΡταηεβζεΚί βϋαζ Ματεί Αηίοηϋ ετείεηζίζ αηηο ρήηιο 

η» 70. 
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1236. ΝίεοΙαιιζ Οαζζαίίί βΐίαζ ΤΗεοάοή εΐιφίεηαζ αηηο 7° αΐιηηηαζ ΟοΙ- 

Ιε°ϋ Ροίίαηϋ η° 32. 

1237. Αηαζίαζίαζ Οταζζαη βϋαζ ΝίεοΙαί εβρΗαΙεηηζ αηηο 6° αίαηιηαζ άβίΐί 

ϋοΙΙβξϋ η° 33. 

1238. ΟοηζΙαηίίηαζ 8ίταύεό βϋαζ Μίεΐιαίϋζ ετείεηζίζ αηηο 5° αίαηιηαζ 

άείίί ΟοΙΙβρϋ η° 34. 

1239. ΜίεΚαεΙ 8ίταΐίεό βϋαζ Ιοαηηίζ ετείεηζίζ αηηο 20 αίαηιηαζ άείίί 

ΟοΙΙεψί η° 35. 

1240. Ιοαηηίζ 8ίαητο βϋαζ Οοηζίαηίίηί εοτεψβηζίζ αηηο ρήηιο αίαιηηηζ 

άείίί ΟοΙΙβρϋ η° 36. 

1241. Ιοαηηεζ ΜοζεοραΙηζ βϋιιζ Βαζίϊίί εβρΗαΙεηηζ αηηο 3° η° 37. 

1242. ΗίετοηρηΐΜΖ ΡοΙίοαΙά βϋαζ Ιοαηηίζ εερίιαίεηαζ αηηο 3° η° 38. 

1243. ΡαζεΗαϋζ ΟταηιηιαϋβοροΙί βΙίη$ Μεηε ετείεηζίζ εοηζίϋαήηζ ρή- 

ηιαζ ηΐίταηιαήηηζ αηηο 3° η° 40. 

1244. ΟεπιβΙτίαζ Βαζζαη βϋαζ Ειιεε εοτεψεηζίζ αηηο 2° η° 41. 

1245. Αηίοηίηζ Οοηίί βϋαζ Οοηζίαηίίηί ετείεηζίζ αηηο 2° η° 42. 

1246. ΝίεοΙαηζ ΡταηεεζεΗί βϋαζ Ματεί Αηίοηϋ ετείεηζίζ αηηο 2° ?ι° 43. 

1247. Β. 8ρίήάίο ΒιιΙ^αή βϋαζ Βαζίϊίί εοτεψεηζίζ αηηο 4ο η° 44. 

1248. Β. ΝίεοΙαιΐ8 Ματεαίί βΐίιιε Ρααϋ ζαεψιίΚίηζ αηηο 20 η° 45. 

1249. ΕναηξεΙίζία Τηήίηό βϋαζ ΝίεοΙαί ετείεηζίζ αηηο 4ο η° 46. 

1250. Οοιηεζ Ηίετοηψηηζ Εοροίείίί βϋαζ {ηοηάαιη Οίοτψί ζαερηίΚίηζ 

αηηο 2° ?ι° 47. 

1251. Οοιηεζ ΝίεοΙαηζ ΖοψαρΗί βϋαζ ΤΗοιηε ετείεηζίζ αηηο ρήιηο η° 48. 

Αί πράξεις έγγραφης ιών Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου τής Παδούης 307 

1252. ΑίΗαηαζίηζ ΟΗίτίαζί βϋαζ ΤΗεοάοή εοηζίαηίίηοροϊίΐαηαζ αηηο 3° 

η° 49. 

1253. Ο0)7168 Ιοαηηίζ άαΙΙα Βεείηια βΐίη.8 ΙΙίετοιιρηιί εερΗαΙεηηζ αηηο 30 

εοηζίϋατίιιζ 2άιιζ ηΐίταηιατίηηζ η° 50. 

1254. ΑΙορζίηζ άαΙΙα Βεείηια βϋαζ Ιΐίετοηρτηί εβρΗαΙεηηζ αηηο 2° 11° 51 

1255. Ιοαηηεε Ττεεεα βΐίιιζ Αηάτεε εερίιαίεηιιζ αηηο 3° η° 52. 

1256. ΜαίΐΗειιζ Ηεείοτεηζ βΐίιιζ Ματεί Αηίοηϋ ρΗοεεηζίζ αηηο ρήηιο 

ηο 53. 

1257. Οοηιεζ 8ίερΚαηηζ ΤΗεοάοεΙιι βϋηζ ΝίεοΙαί εοΓερΓεηζίζ αηηο 3° 

η° 57. 

1258. Οοιηεζ 8ρίήάίο ΤΗεοάοεΙιι βϋιιζ ΝίεοΙαί εοτεψεηζίζ αηηο 3° η° 58. 

1259. ΝίεοΙαιιζ 8ίζζίηίιΐ8 βϋαζ ΜίεΗαεΙϋ εχ ΕΙίάε αηηο ρήηιο η° 66. 
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1260. Μαίίειιζ Βαηιεζαήιιζ βϋαζ Βαζίϊίί Οαζϊ εψΐοηϋιζ αίαηιηηζ ΟοΙΙε- 

ξίί ΟοΙίιιηίί αηηο ρήηιο ?ι° 303. 

1261. Ραζςηαίίζ ΟταηιαίίεοροΙί βΐίηζ Μεηε ενεΐεηζίζ ίαηηο 4° εοηζίίία- 

τίιιζ ρήηιιιζ νϊΙίναΊηαήηιιζ η° 38. 

1262. ΝίεοΙαιιζ 8ΐΓαίίεό βϋαζ Ιοαηηίζ ετείεηζίζ αηηο 6° εοηζίίίαήηζ 

2άηζ αΐίναηιαήηαζ η° 39. 

1263. ΝίεοΙαηζ Ζο^εαρΗί βϋιιζ ΤΗοηιε εεείεηζίζ αηηο 2° η° 40. 

1264. Ιοαηηεζ ΟαρηίΙί βϋαζ ΟΗήζίορΗοεί ζαει/ηίΗίιιζ αηηο ρήιηο ηη 41. 

1265. Ιοαηηεζ ΡοΙίοαΙά βϋαζ ΟεοΓβίί εερΗαϊεηαΒ αηηο 4° η° 42. 

1266. Νίεοίααδ Ρεήζύαηο βϋαζ Αηάχεε εερΗαΙεηυζ αηηο 3° η° 43. 

1267. Ιοαηηεζ ΜοζεΗοριιΙιιζ βΐίιιζ ΝίεοΙαί εερίιαίεηηζ αηηο 4° η° 44. 

1268. ΝίεοΙαιιζ Οαζζαΐίΐί βϋαζ ΤΙιεοάοΐ'ί εερίιαίεηαζ αηηο 8° αΐηηιηιιζ 

ΟοΙΙεξϋ Εοίίαηϋ ?ι° 45. 

1269. Αηαζίαζίαζ Οεαζζαη βϋαζ ΝίεοΙαί εερΚαΙεηηζ αηηο 7° αΐηηιηαζ 

άείίί ΟοΙΙβξίί η° 46. 

1270. Οοη8ίαηίίηηζ 8ίΐ'αΐί§ό βϋαζ ΜίεΚαεϋζ ετείεηζίζ αηηο 6° αΐιιηιηιιζ 

άείίί ΟοΙΙεβίί η° 47. 

1271. ΜίεΗαεί 8ίταίί§ό βϋιιζ Ιοαηηεζ ετείεηζίζ αηηο 3° αΐιιιηηηζ άείίί 

ΟοΙΙεβϋ η° 48. 

1272. Ιοαηηίζ 8ίαατο βϋαζ ΟοηζϊαηΙίηί εοτεψεηζίζ αηηο 2° αίαηιηηζ 

άείίί ΡοΙίβξϋ η° 49. 

1273. ΜαΙίΗεαζ Βαηεζε βϋαζ ({ηοηάαιη Οαζϊ Βαζίϊίί εαηεηζίζ αηηο 2° 

αίαηιηαζ άείίί ΟοΙΙεξϋ ηΌ 50. 

1274. Βετηείήηζ Βαζζαη βϋαζ Ιοαηηίζ εοτεψεηζίζ αηηο 3° η° 51. 

1275. ΝίεοΙαηζ 8ίζζίηί βϋαζ ΜίεΗαεϋζ εχ ΕΙίάε αηηο 2° η° 52. 

1276. ΕηζΙαεΙιίηζ ΤίραΙάηζ βϋαζ Ιοαηηίζ εερΗαΙεηηζ αηηο ρήηιο η° 53. 
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1277. Ματειΐ8 ΤΚεοίοεΙιί βΙίιΐΒ ΝίεοΙαί εονερνεη8Ϊ8 αηηο 30 η° 54. 

1278. Οίερίιαηιιε Ταίίεν {ΪΙίιιβ Ρναηεεεεί εονερνεη8Ϊ8 αηηο ρνίιηο η° 55. 
1279. 8ΐβρ]ιαηιι$ Ζο^ναρϊιί βΐίηε Ονϋίορίιονί ίαηίηβτιείε αηηο ρνίηιο 

η° 56. 
1280. ΙίίενοηψηιΐΒ ΕοξοΙΙείί βΐίαε Οβοφί ζαερηίΜιιε αηηο 3° η° 57. 

1281. 8ρίνίάίοη ΒηΙξανί βΙίιΐΒ ΒαζίΙύ εονερνβηεϋ αηηο 5° η° 58. 
1282. ΝίεοΙαηΒ ΡναηεεΒεΚί βΐίηε Μανεί Αηίοηϋ ενβΙεηΒΪΒ αηηο 3° η° 59. 

1283. ΜαΙΗβηε ΟιΐΒΪηηΒ ςιιοηάαηι ΏειηεΙνϋ ενείεη8Ϊ8 αηηο <5° η° 63. 

1284. ΑηΙοηίιΐΒ Οοηίί βΐίιιε ΟοηΒίαηίίηί ενεΙεηΒΐΒ αηηο 3° η° 64. 
1285. Αηα$ία$ίιΐ8 ΤίραΙάί βΐίιιε ΡαιιΙί εερίιαίεηηε αηηο 3° η° 66. 
1286. ΜιοΗαβΙ ΡναηζίηαΒ βΐιηε 8ΐαιηαΙβΙΙο εερΙιαΙεηιΐΒ αηηο ρηηιο η° 67. 

1287. ΤΗβοάονιιε ΑψηΒΐΐΒ βΙίιΐΒ Οεονξϋ εερΙιαίεηηΒ αηηο ρνίιηο η° 68. 
1288. ΑΙβχαηάβν ΙαηβΐιΙειίΒ βΙίιΐΒ 8αϊναίονΪ8 εοηεΙαηΐίηοροΙίΐαηιΐΒ αηηο 

ρνίιηο η° 73. 
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1289. Αηα8ΐα8Ϊιΐ8 ΤίραΙάί εερΚαΙεηαε βΙίιΐΒ ά. Οεον%ϋ εοηΒίΙίανίιΐΒ ρνι- 

ιηιΐ8 ιιΙίΓαηιατίηιΐδ αηηο 4° η° 33. 
1290. ΝίεοΙαιΐΒ Ρενίείίαηο εερϊιαΙεηιΐ8 βΙίιΐΒ Αηάνεε οοηβίΙίαΗιιε ΒβεηηάιΐΒ 

ιιΙΙνανηανίηιΐΒ αηηο 4° η° 34. 
1291. 8ΐβρΊιαηιΐ8 8θξταρΜ βΙία$ ΟΚνίΒίορΙιονί ίαηίηεηΒϊΒ αηηο 2° η° 35. 
1292. Οοη8ΐαηΐίηιζ8 8ίναίίεό βΐίηε ΜίεΚαεΙίΒ ετβΙεηΒΐΒ αηηο 7° αΙαηιηιΐΒ 

ΟοΙΙβξίί Οοίίηηϋ η° 36. 
1293. ΜίεΚαεΙ 8ίναίίεό βϊίιΐΒ Ιοαηηϋ Αηίοηϋ αηηο 4° αΐιιιηηη8 άβΙΙι 

ΟοΙΙε^ϋ η° 37. 
1294. Ιοαηηβ8 8ίαηνο βΙίιΐ8 ΟοΒίαηΙίηί εονερνεη8Ϊ8 αηηο 3° αΙηηιηιΐΒ 

άείίί ΟοΙΙβξϋ η° 38. 
1295. ΜαίΚειίΒ ΏαηβΒβ βΙίοΒ φιοηάαηι Ο αεί Βα8ΪΙϋ εαηεηβΪΒ αηηο 3° 

αΙαιηηιΐΒ άβϋί ΟοΙΙε§ίί η° 39. 
1296. ΟβοφιΐΒ Οοίάαη βΐίηε ΝίεοΙαί εερΚαΙεηιΐΒ αηηο 2° αΐιιιηηηβ άβϋί 

ΟοΙΙβ§ϋ η° 40. 
1297. ΙοαηηβΒ ΒαρίίΒία ΟατΙιατί βΙίιΐΒ Βενηείνϋ οερΚαΙειιαε αηηο ρνίιηο 

αΙιιιηηιχΒ άβϋί ΟοΙΙβξϋ η° 41. 
1298. Βρίνίάίοη ΤβοΙοεΚί βΙίιΐΒ ΝίεοΙαί εονεψεηΒΐΒ αηηο 3° η° 42. 
1299. ΝίεοΙααε 8ο§ναρΗί βΙίηΒ Τΐιοτηβ ενείεηΒΐΒ αηηο 3° η° 43. 
1300. ΤΚεοάοναβ ΑΙρΚοηεί βΐία.8 Οβον§ϋ εβρΚαΙβηαε αηηο 2° η° 44. 

1301. ΙοαηηίΒ €αρηΪ88ί βΙίκΒ ΟΚνϋΙορΚονί ζαερηίΚία.8 αηηο 2° η° 45. 

1302 . 8ρίνίάίοη ΒηΙξανί βϋα8 ΒαείΙίί εονεψεικϋ αηηο 6° η° 46. 

1303 . 8ίβρ1ιαηη8 ΤαίίβΓ βΙίηΒ ΡναηεεΒεί εονεψεηΒΪΒ αηηο 2° η° 47. 

1304. 8ίεΙΙειΐΒ ΑνΒαηί βΙίηΒ ΡαιιΙί εερΚαΙεηηΒ αηηο 2° η° 48. 
1305. ΜίεΚαεΙ Ρναηζίηί βΐίιιε ΟίειηαίεΙΙί εερΚαΙβηιιε αηηο 2° η° 49. 
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1306. ΒανίΚοΙοιηβηΒ ΟαΙίεΚίοροΙί βΙίιΐΒ 8ρίνίάίοηίΒ εονεψεηΒΪΒ αηηο 2° 

η° 51. 

1307. Αηα8ΐα8Ϊιΐ8 Αηάνίζζί βΙίηΒ ΤΚεοάονί ζαεψχΐΚίιΐΒ αηηο 2° η° 50. 

1308. ΑΙοψϋΐΒ άαϊΐα Βεάτηα βΐίιιε Ηίενοηψηί εερΚαΙεηηΒ αηηο 3° η° 52. 

1309. ΤΚεοάονιΐΒ ΡίΐίΊί βΙίηΒ ΕιηαηηεΙΪΒ εοη8ΐαηΐίηοροΙίΙαηη8 αηηο 5° 

η° 53. 

1310. ΕναηξβΙίεΙα ΤαιΊϊηό βϋιΐ8 ΜίεΙιαεΙί-8 εονερνεηΒΪΒ αηηο 5° η° 54. 

1311. ΗίενοηψηηΒ ΡοΙίεαΙά βΐίη-δ ΙοαηηίΒ εερΚαΙεηηΒ αηηο 5° η° 55. 

1312. Αη§είιι$ Ρα8Ϊ βΐίηε ΟοηΒίαηΐίηί εερΚαΙεηιΐΒ αηηο 4° η° 68. 

1313. ΙοαηηίΒ άαΙΙα Ώεείηια βΙία8 Ηίενοηίού οερΚαΙεηκΒ αηηο ρνίιηο 

η° 69. 

1314. Αηάνεαβ ΡΒοιηά βΙίη8 ΝίεοΙαί Ιειιεαάία8 αηηο ρνίιηο η° 70. 

1315. Ειιεα ΟΗθΓΐαΐίιΐ8 βΙίιΐΒ Ρναηαε8θί ενβΙεη8ί$ αηηο 2° η° 71. 

1316. Αάαηιη.8 νΐαβίό βΙίιΐΒ %αοηάαιη Ονψθ8ειιΙί εοη8ΐαηΙίηοροΙϋαηιΐ8 

αηηο ρνίιηο η° 307. 
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1317. ΕιηαηηεΙ Οαηηενίηιι$ βΙίιΐ8 ςηοηάαιη Αηίοηϋ εοηεψεη8ΐ8 αηηο 

ρνίιηο η° 309. 

1318. ΜαΐΛεη$ Οιΐ88ίηί βΐίκχ ΒειηεΙνίί ονεΙεη8Ϊ8 αηηο 70 η° 33. 

1319. ΙοαηηεΒ Τνεεα βΙίιΐΒ Αηάνεε εερΙιαΙεηαΒ αηηο 6° η° 34. 

1320. ΙοαηηίΒ 8ο§ναρΙιί βΐίιΐδ ΟιτίΒίορΙιονί ίαηίηεη8Ϊ8 αηηο 3° η° 35. 

1321. ΝίεοΙαιΐΒ ΡενίΒίίαηο βΐίαε Αηάνεε εερΐιαΐεηα.8 αηηο 5° η° 36. 

1322. Αηα8ΐα8ΐα8 ΤίραΙάί βΙίιΐ8 Οεονξίί εερ1ιαΙεηιΐ8 αηηο 5° η° 37. 

1323. ΝίεοΙαηΒ 8ο§ναρ7ιί βΐίαε ΤΗοιηε ενβΙβη8Ϊ8 αηηο 4° η° 38. 

1324. ΜίεΚαεΙ Ρναηζίηί βΙίιΐΒ 8ΐεηνηαίε11ί εερΤιαΙεηαε αηηο 3° η° 39. 

1325. Οοη8ΐαηΐίηιΐ8 8ΐναΐίεό βΙίιΐΒ ΜίάιαεΙίΒ ανεΐοηΒΐΒ αηηο 8° αΙητηηιΐ8 

ΟοΙΙβξίί Οοϋαηίί η° 40. 

1326. ΜαΐΗειίΒ Ώαηεβε ριιοηάαιη Οαζι βΐίιιε ενβΙεη8ί·8 αηηο 4° αΐαιηηυ.8 

ΟοΙΙεζϋ Οοίίαηϋ η° 41. 

1327. Οεονξίηβ Οοίάαη βΐίυ.8 ΝίεοΙαί εερίιαίεηιιε αηηο 3° αΐαιηηα.8 ΟοΙΙε- 

§ίί ΟοΙΙηηίί η° 42. 

1328. ΙοαηηΪ8 Βίαηνο βΙίιΐΒ ΟοηΒΙαηύηί εονεψεη8Ϊ8 αηηο 4° αΐιιιηηιΐθ 
ΟοΙΙε§ίί Οοίίαηϋ η° 43. 

1329. Ιοαηηίε Βαίΐϋία ΟανΟηνι βΐίιιε ΒειηεΙνίί εερΤιαΧεηιΐΒ αηηο 2° αΐιιιη- 

ηη8 ρνεάείίί ΟοΙΙε§ίί η° 44. 

1330. ΕηιαηηεΙ ΟαναεΤιίηό βΙίιΐΒ ^αοηάαιη Αηίοηϋ εονερνεη8Ϊ8 αηηο 2° 

αΙιχηιηιΐΒ ρνεάείίί ΟοΙΙβξϋ η° 45. 

1331. ΟβονξίιΐΒ άαΙΙα Ββείιηα βΐίιιε ΒαείΠί εερ1ια\εηιΐ8 αηηο 6° η° 48. 

1332. ΒίαιηαιιίίηαΒ Οιίηείο βΐίιιε Οεον§ϋ ζαζψιϋιία-8 αηηο ρνίιηο η° 136. 
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1333. 8βΙ)θ8ΐΐαηιΐ8 Εαηάο βΐΐα.8 Οοιηΐίϋ Αηίοηϋ βτβίβιΐΒϋ αηηο ρήιηο 

αΙηιηηιΐΒ ΟοΙΙβ^ϋ ΟοΙίιιηϋ η° 181. 
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1334. ΝΐβοΙααΒ Ρβτϋίΐαηο βΙΐιΐΒ Αηάτββ ββρΙιαίβηιΐΒ αηηο 6° η° 33. 

1335. ΝΐβοΙααΒ Οαζζαΐίΐ βϋοΒ ΤΙιβοάοτΐ ββρΗαΙβηιΐΒ αηηο ρήιηο η° 34. 

1336. Ιοαηηϋ 8ίαιιτο βϋοΒ ΟοηΒίαηίΐηΐ βοτβψβιΐΒϋ αηηο 5° αΐιυηηιιζ 

ΟοΙΙβξΐΐ ΟοΙίιιηϋ η° 35. 

1337. Μαΰΐ6Κ8 ΒαηβχαβΚΐ βΐΐιιε /ιιοηάαιη Οαζι Βα8ίΙΐί βαηβηΒϋ αηηο 5° 

αΙκηιηιΐΒ άβίίΐ ΟοΙΙβ§ΐΐ η° 36. 

1338. ΟβθΓ§ΐι*8 Οοΐάαη βΙΐιΐ8 ΝϊβοΙαΐ ββρΙιαΙβηιΐΒ αηηο 4° αΙιιιηηιΐΒ άΐ 

ΟοΙΙβξϋ 8ΐιάβΐΙο η° 37. 

1339. Ιοαηηϋ Βαίίϋία ΟατΙιιή βϋιΐΒ Ββιηβίήΐ βονβρτβηεϋ αηηο 3° αΐιιιη- 

ηιΐ8 άβίίΐ ΟοΙΙββϋ η° 38. 

1340. ΕιηαηηβΙ ΟαταβΚΐηό βΐίιιε /αοηάαηι Αηίοηϋ βοιχψ'βη8ϋ αηηο 3° 

αΙιιιηηιΐΒ άβίίΐ ΟοΙΙββΐΐ η° 39. 

1341. δβΙ>α8ΐίαηιΐ8 Εαηάο βϋα,8 Αηίοηϋ βτβίβη$ϋ αηηο 2° αΙηιηηιΐΒ άβίίΐ 

ΟοΙΙβξϋ η° 40. 

1342. Μαίΐιβιι.8 Οιΐ88Ϊηί βΙΐιΐΒ /ηοηάαιη Ββιηβίήΐ βτβίβηΒϋ αηηο 7° η° 42. 

1343. Αηα8ία8ίιΐ8 ΡοΙίή βϋα8 /ιιοηάαιη Εηββ βοτβψβηΒϋ Ιαιιτβαηάαβ βχ 
άββτβίο ΐ11ιΐ8ίτϋ8ΐιηΐ αβ ϊ)βηβτηβήίϋ8ΐιηΐ ά. Ρτβββίί η° 48. 
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1344. ΙοαηηβΒ 8ίαιιτο βϋιΐ8 ά. ΟοηΒίαηίΐηΐ βοτσι/Γβηεϋ αηηο 6° αίαηιηιις 

ΟοΙΙβ°ϊΐ ΟοΙίιιηϋ η° 32. 

1345. Οβοτξΐιι$ Οοΐάαβ βΐίη.8 ά. ΝΐοοΙαΐ ββρΙιαΙβηιΐΒ αηηο 5° αίιιιηηιΐΒ 

άβΐύ ΟοΙΙβ^ΐ η° 33. 

1346. ϊοαηηβ8 Βαρίϋία ΟαιΊηιη βΙϊιΐ8 Ββιηβίήΐ ββρΙιαΙβηιΐΒ αηηο 40 

αΙαηιηιΐ8 άβίίΐ ΟοΙΙβξίΐ ηΌ 34. 

1347. 8βϋα8ίΐαηη8 Εαηάο βΙΐιΐ8 ά. Αηίοηϋ βτβίβηΒϋ αηηο 3° αΙηιηηιΐ8 

άβίίΐ ΟοΙΙβξϋ η° 35. 

1348. Ετηαηιιά ΟαταβΚΐηό βΙΐα8 (/αοηάαηι Αηίοηϋ βοτβι/τβιΐΒϋ αηηο 4° 

αΙιιηιηιΐ8 άΐ ΟοΙΙβξΐΐ η° 36. 

1349. Ββιηβίήιι.8 ΜαβιιΙα βίία.8 Ββηιαί'άΐ αίϊιβηΐβη8Ϊ8 αηηο ρήιηο αίαιη- 

ηιΐ8 άΐ ΟοΙΙβ§ΐΐ η° 37. 

1350. ΑηάτβαΒ ΜβΙΐεεΐηό βϋιΐ8 ΜΐήιαβΙϋ ββρ1ιαΙβηιΐ8 αηηο 2° η° 38. 

1351. ΝίβοΙαιΐ8 Οαζζαΐίΐ βϋα.8 ΤΚβοάοή ββρΚαίβηιΐΒ αηηο ρήιηο η° 39. 

1352. Αηα8ία8ΐιΐ8 ΜβΙΪ88Ϊηό βΙίιΐ8 Ββτηατάΐ ββρΚαΙβηιΐΒ αηηο ρήιηο η° 40. 

1353. ΒβιηβίήιΐΒ Βΐζζΐ βΙΐιΐ8 ΒβΙΙϋαήΐ ραίτβηΒϋ αηηο ρήιηο ηΌ 41. 

1354. ΜαίΗβιΐΒ ΒαηβΒβ βΙίιΐ8 ΒαήΙΐί βράοηΐιΐΒ αηηο ρτΐηιο η° 42. 
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1355. ΜΐβΚαβΙ 8αΙαιηοη βϋο8 Οβοτ§ϋ βτβίβηΒϋ αηηο ρήιηο η° 43. 

1356. ΜατβιΐΒ Οαιΐηιή βϋα8 Ββιηβίήΐ ββρΚαΙβηιΐΒ αηηο ρήιηο η° 230 . 

1357. ΤΚβοάοταΒ Οαβίία βϋα8 Ραηϋ ζαοι/ηίΚΐιΐΒ αηηο ρήιηο η° 239. 

1358. ΕιηαηηβΙ 8βΙββ1ύ βΙΐιΐΒ ΟοηΒίαηίΐηΐ βρΐτοία αΐιιηιηιιβ ϋοΙΙβξϋ Οοί- 

ίηηϋ αηηο ρήιηο η° 243. 

1359. ΝίβοΙαιΐ8 Μαηο βϋη8 ΜίοΚαβΙϋ βοη8ίαηίΐηοροΙΐίαηη8 αηηο ρήιηο 

η° 244. 

1360. ΕιηαηηβΙ βΐα8 (ταίβτ αηηο ρήιηο η° 245. 
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1361. Αηα8ΐα8ΐκ8 ΜβΙΪ88Ϊηό βϋα8 Ββηιαί'άΐ ββρ1ιαΙβηιΐ8 αηηο 2° η° 1. 

1362. ΝΐβοΙαη.8 Οαζζαϋΐ βΙΐιΐΒ ΤΚβοάοή ββρΚαϊβηιΐΒ αηηο 3° ιι° 2. 

1363. Αηάΐ'βαχ ΜβΙΪ88ίηό βΙΐιΐΒ ΜΐβΚαβΙϋ αηηο 3° ββρ1ιαΙβηιΐ8 η° 3. 

1364. Ιοαηηϋ Βαίίϋία ΟατΚηή βΙίιι$ Ββηιβίνϋ ββρΚαΙβηιΐΒ αηηο ρΐ'ΐηιο 

η° 4. 
1365. ΜαίΚβιΐΒ Βαηβ8β βϋιΐ8 ΒοβϊΙϊϊ βτβίβηΒϋ αηηο 2° η° 5. 

1366. ΕιηαηηβΙ ΟαταβΚΐηό βΙίιι$ Οβοτβϋ βτβίβηΒϋ αηψ ρήιηο η0 6. 
1367. Ιοαηηϋ 8ίαητο βίΐιΐΒ ΟοηΒίαηίΐηΐ βοτβψ'βηΒϋ αηηο 6° αΙιι/ηηιΐΒ 

ΟοΙΙβ£ϋ ΟοΙίιιηϋ η° 7. 

1368. 8βί?α.8ίΐαηιΐ8 Εαηάο βϋιΐ8 Αηίοηϋ βτβίβηΒϋ αηηο 4° αΙαιηηιΐΒ άβίίΐ 

ΟοΙΙβ%ϋ ιι° 8. 
1369. Ββιηβίήη.8 Μαβιιία βΙΐιΐΒ Ββηιαί'άΐ αίΚβηΐβηΒϋ αηηο 20 αΙιιιηηιΐΒ 

άΐ ΟοΙΙβρΐΐ η° 9. 

1370. Μαΐ'βιΐΒ Οαήαή βΙΐιΐΒ Ββιηβίήΐ ββρ1ιαΙβηιΐ8 αηηο 2° αΙιιιηηιΐΒ 

άβίίΐ ΟοΙΙβ%ΐΐ η° 10. 

1371. Ιοαηηϋ 8βΙββΙιΐ βΙΐιΐ8 (/αοηάαηι ΟοηΒίαηίΐηΐ βρΐτοία αηηο ρήιηο 

αΙαιηηηΒ άβίίΐ ΟοΙΙβξϋ η° 11. 

1372. Ββιηβίήιΐ8 Βΐζζΐ βΙΐηΒ ΒβΙΙϋαήί βχ ΡβΙοροηηβΒΟ αηηο 2° ιι° 43. 
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1373. 8βΙα8ίΐαηιΐ8 Εαηάο βΙϋΐ8 ά. Αηίοηϋ βτβίβηΒϋ αηηο 40 αΙηιηιιιΐΒ 

ΟοΙΙβξΒ Οοίίαηϋ η° 32. 

1374. Ββιηβίήα8 ΜαβηΙα βΙία8 Ββηιαί'άΐ αίΚβηΐβιΐΒϋ αΙηιηηη8 άΐ ΟοΙΙβρΐι 

αηηο η° 33. 

1375. ΜανβιΐΒ ΟατΒιιή βϋιΐΒ Ββιηβίήΐ ββρΚαΙβηαΒ αΙιιηιηιΐ8 άβίίΐ ΟοΙΙβ- 

%ϋ αηηο 3° η° 34. 

1376. Ιοαηηϋ 8βΙββΗΐ βϋα8 /αοηάαηι ΟοηΒίαηίΐηΐ βρΐτοία αΙιιιηηιΐΒ άβίίΐ 

ΟοΙΙβξΐΐ αηηο 2° η° 35. 

1377. νΐηββηίΐιι.8 8βΚΐαάαη βΐΐηε Ιοαηηϋ οβρΚαΙβηιΐΒ αηηο ρήιηο αΐιιιη- 

ηιΐ8 άβίίΐ ΟοΙΙβξϋ η° 36. 
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1378. ΝίωΙαηε Οαζζαίιί βίίιιε ΤΗβοάοτί ββρΗαΙβηιιε αηηο 4° η° 37. 

1379. Αηα8ΐα8ίιΐ8 ΜβΙίεβίηό (ίΐίιιε Ββτηατάί ββρΗαίβηηε αηηο 3° η° 38. 

1380. Ιοαη?ιβ8 Βαρίίεία ΟατΗηή βΐίιιε Ββιηβίήί ββρΗαΙβηιιε αηηο 2° η° 39. 

1381. ΜαίΗβιιε Βαηβεβ βίίιιε ΒαβίΙϋ βίάοηίβηείε αηηο 3° ιι° 40. 

1382. Ιοαηηβε 8ΐαατο βΐίιιε Οοείαηύηί βοτβφτβηεή αηηο ρήτηο η° 41. 

1383. Ββτηβίτίιιε Άίζζί βΐίηε ΒβηίεβΙΙί αΐΗβηίβηείε αηηο 3° η° 42. 

1384. ΕιηαηιιβΙ Οαταζβηιιε βΐίαε Οβοτ^ίί βτβίβηείε αηηο 2° η° 43. 

1385. ΟβΙανίιις Ραραάαίιιε βΙΐιΐ8 Αη°βΙί ζαβρηίΗίιιε αίατηηιιε ΟοΙΙβξίί 
Οοϋηηίί αηηο ρήτηο η° 280. 

1386. ΝίβοΙαιιε 8βιιΙίάά βΐίηε ά. Οίήαβί νρί.Ηβτβιιε αηηο ρήτηο η° 286. 
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1387. Ιοαηηβ8 8βΙβοΗί βΙίιΐ8 {αοηάαηι Οοηείαηίίηί βρίτοία αΐιιτηηηε 
ΟοΙΙββίί Οοϋηηίί αηηο 30 η° 32. 

1388. Ββτηβίήηε ΜαοιιΙα βΐΐιιε Ιοα.ηηΪ8 Βοιηβηίβο αίΗβηίβηείε αΙιιηιηιΐ8 

άβΐύ ΟοΙΙβξίί αηηο 3° η° 33. 

1389. Ματοιΐ8 ΟατΗηή βΙίιΐ8 Ββηιβίτϋ ββρΗαΙβηηδ αΐιιτηηηε άβΐύ ΟοΙΙβ- 

ρίί αηηο 4°. 

1390 . 0αανίιΐ8 Ραραάαίη$ άί ΑηξβΙί ζαβρηίΗίηε αϊητηηηε άβΙΙί ΟοΙΙβξϋ 
αηηο 2° η° 35. 

1391. ΝίβοΙαηε Οαζζαίιί βΐίιιε ΤΗβοάοτί ββρΗαίβηηε αηηο 5° η° 36. 

1392. ΕιηαηιιβΙ Οαταζβηηε βΐίιιε Οβοΐ'ξίί βτβίεηείε αηηο 3° η° 37. 

1393. Ιοαηηβ8 Βαρίίεία ΟατΗηή βΙίιΐ8 ΏαηβΙτϋ ββρΗαίβηηε αηηο 3° 

ηΌ 38. 

1394. 1οαηηβ3 8ίαητο βΙίιΐ8 Οοείαηύηί βοτβρτβηείε αηηο 2° η° 39. 

1395. ΜαίΗβηε Βαηβεβ βΐίηε ΒαείΙίί βράοηίβηείε αηηο 4° η° 40. 

1396. Ββττιβίτίηε Βΐζζΐ βΙίη$ ΒβΙίεατίί αίΗβηίβηείε αηηο 30 η° 41. 

1397. Οίοτξίηε Μοτηιοή νίζζατηαηο βΙίιΐ8 ά. ΙηΙίί βτβίβηείε αηηο ρήηιο 
η° 263. 

1398. Οίοτ^ίηε 8βΗίαάαη βΐίηε ΑίΗαηαείί ββρ1ιαΙβηιΐ8 αηηο ρήηιο η° 266· 

1399. ΝίβοΙαηε Ρβεία βοτβρτβηεή βΙίιΐ8 ΏβτηβΙήΐ αίατηηηε ΟοΙΙβξϋ ΟοΙ- 

Ιιιηίί αηηο ρτίτηο ηΌ 272. 

1400. Ρταηβίεβηε ΕΙβοηοτηε Ραραάαίηε ζασρηΐΐιίηε βΐίηβ Αη§βΙί αΐηηιηιιε 
ΟοΙΙβξϋ Οοϋηηίί αηηο ρήτηο η° 273. 

1401. Αηαείαείηε Ειιηζί βξΐίηε Εταηήεβί ζαβρηίΗίηε αηηο ρήτηο η° 280. 
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1402. Ιοαητιβε 8ΐαητο βίίηε Οοηείαηίίηί βοτορτβηείε αηηο 3° η° 1. 

1403. Ιοαηηβ8 Βαρίίεία ΟατΗηή βΐίηε Ββτηβίήί ββρ1ιαΙβηη8 αηηο 4° η° 2. 

1404. Μαΐ1ιβιΐ8 ΐ>αηβ8& βΐίηε ΒαείΙίί βτβΙβη8ί8 αηηο 5° η° 3. 

1405. ΕιηαηιιβΙ Οαταζβηο βΐίηβ Οβοτξίί βτβίβηείε αηηο ρήτηο η° 4. 

1406. Ββτηβίτίηε ΜαβιιΙα βΙίιΐ8 Ββτηατάί αΐΗβηίβηείε αηηο 5° αίητηηηε 

ΟοΙΙβξίί Οοϋηηίί η° 5. 

1407. 1οαηηβ8 8βΙββΗί βϊίηε %αοηάαηι Οοηείαηίίηί βρίτοία αηηο 4° αίητη- 

ηα8 ΟοΙΙβξίί Οοϋηηίί η° 6. 

1408. Ματβα8 ΟατΗηή βΐΐιιο Ββιηβίήί ββρΗαΙβηιιε αηηο 5° αίατηηιιε ΟοΙΙβ- 

ρίί Οοϋηηίί η° 7. 

1409. Οϋαήη8 ΡαραάαΙιΐ8 βΙίη$ ΑτίξβΙι ζαιψιίΗίιιε αηηο 3° αΐηιηηη.8 

ΟοΙΙβξϋ Οοϋηηίί η° 8. 

1410. ΕΙβοηοτιΐ8 Ραραάαίηε βΐίυ.8 Α η<*βΙί ζαβρηίΐιίηε αηηο 2° αΙιιηιηιΐ8 

ΟοΙΙβξίί Οοϋηηίί η° 9. 

1411. Νίβοίαη8 Οαζζαίιί βΐίηε ΤΗβοάοτί ββρΗαΙβηιΐ8 αηηο 6° ηΌ 10. 

1412. Οβοτξίηε 8άιίαάαη βΙίιΐ8 ΑίΗαηαείί ββρΚαΙβηιΐ8 αηηο 2° η° 11. 

1413. Εβοηατάηε Οαταιηιιηάαηί βτβίβη8Ϊ8 βΐίηε Υίηββηίίί αΙιιτηηη8 ΟοΙίβ- 
£Ϊί Οοϋηηίί αηηο ρήτηο η° 43. 

1414. IIίβτοηρτηηε Οίτηατα βΐίιιε ΑηΙοηιί ββρ}ιαΙβηη8 αηηο ρήηιο η° 282. 

1415. Ιβτα8Ϊτηη8 Οίτηατα βΐίη.8 ΑηΙοηίί οβρΗαΙβηηε αηηο ρήτηο τι0 283. 

1416. ΑΙβχαηάβτ Ύβηίβτ βΙίη8 ΑΙβχαηάβτ βτβίβη8Ϊ8 αηηο ρήηιο τι° 292. 

1417. ΒβηβάίβΙηβ ΟαΙοξβτά βΙίη$ ΙοαηηΪ8 Βαρίί8ΐβ βοτβψ'βηείε αηηο ρήτηο 

η° 293. 
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1418. Ιοαηηβ8 8βΙββΗί (ριοηάαηι Οοη8ΐαηύηί βρίτοία αηηο 5° αΙηιηηη8 

ΟοΙΙββίί Οοϋηηίί η° 32. 

1419. Ματβιΐ8 ΟατΗιιτί βΐίιιβ Βαηβίηί ββρΠ.αΙβηιΐ8 αηηο 6° αΙιιτηηα8 

ΟοΙΙβ§ϋ Οοϋηηίί η° 33. 

1420. Οϋανίη.8 Ραραάαίη8 βΐίιιε Αη«βΙί ζασΐ)ηί1ύιΐ8 αηηο 4° αΐιιτηιιαε 

ΟοΙΙββίί Οοϋηηίί η° 34. 

1421. ΕΙβοηοΐΉ8 Ραραάαίιΐ8 βίίιΐΘ Αη%βΙί ζαβρηίΗίιΐδ αηηο 3° αίητηηιΐ8 

ΟοΙΙβ§ίί Οοϋηηίί η° 35. 

1422. Εβοηατάιΐ3 Οαταιηιιηάαηί βτβίβπ8Ϊ8 βίίιΐ8 νίηββηΐίΪ8 αηηο 2° αίητη- 

ηη.8 ΟοΙΙβξίί Οοϋηηίί η° 36. 

1423. ΕτηαηηβΙ Οηταββηιιβ βΐίη.8 Οβοτξίί βτβΙβη8Ϊ8 αηηο 2° η° 38. 

1424. ΜαίΗβη.8 Βαηβ8β βΙίιι$ ΒαήΙίί βτβΙβη8Ϊ8 αηηο 6° η° 40. 

1425. ΑΙβχαηάβτ νβηίβτ βΐίη.8 ΑΙβχαηάτί βτβίβτΐ8ΐ8 αηηο 2° η° 41. 

1426. Οβοτ§ίιΐ8 8βΗίαάαη βΐίηβ ΑίΗαηαβίί ββρΗαΙβηιΐ8 αηηο 2° η° 42. 

1427. Ιοαηηβ8 ΒαρίΪ8ΐα ΟατΗιιτί βΙίη8 Ββιηβίήί ββρΗαΙβηηε αηηο 6'° 

η° 43. 

1428. ΟβΗαείίαηηε Ραραάαίηε βΐίηε Αη§βΙί ζασρηίΗίηε αηηο 2° η° 44. 

1429. Ιοαηηβε 8ο§ταρΗί βΐίιιε ΟΗτίεΙοβτί ρείοροηηβηείε αηηο 2° η° 45. 
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1430. 1οαηηβ8 Βαρίίεία ΡίαίΠβηι βίίιιε ΑΙβχαηάτί βρρτίιΐ8 αηηο 2° 

η* 47. 

1431. Ιοαηη€8 8ΐαηνο βΙίη8 ά. ΟοηβΙαηΙίηί βθΓβρΓβη8Ϊ8 αηηο 4° η° 48. 

1432. Αηαείαεϊαε ΟίοΓξίβίίο βΐίιιε ΡαηαξίοΙί ζαβρηϋύηε αηηο ρΗιηο 

η0 253. 
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1433. Μαναιιε ΟαΠοτί β.Ιίη.8 ΏβηιβίΗί ββρίιαίβηηε αΐιιιηηαε ΟοΙΙβ^ίί 

ΟοΙίιχηϋ αηηο 6° ηΌ 32. 

1434 . 0ΐΙανίιΐ8 ΡαραάαΙιΐ8 (Ϊ1ίιΐ8 Αη§βίί ζαβρηΐίιίαε αηηο 5° αΙιιιηηιΐ8 

ΟοΙΙβξΒ ΟοΙίιιηίί η° 33. 

1435. ΕΓαηββ8βιΐ8 ΕΙβοηοηι8 Ραραάαίιιε /ϊΐίιιε ΑηξβΙί ζαοι/ηΐΐιίιιβ αηηο 4° 

αΙιιιηηιΐ8 ΟοΙΙβξϋ ΟοΙΙιιηϋ η° 34. 

1436. ΕβοηαΓάιιε Οαταηιηηάαηί βΐιαε νίηββηΐίί βΓβΙβηεΠ αΙιιιηηιΐ8 ΟοΙΙβ- 

$ϋ ΟοΙΙαηίί αηηο 3° η° 35. 

1437. 8ίηιβοη ΡΙιίΙίρριιε 8ΐΓαΐίβο βΙίιΐ8 ΙοαηηΠ ΒαρΙίεΙβ βΓβΙβηείε αηηο 

ρΗηιο αΙιχιηηιΐ8 ΟοΙΙβξίί ΟοίΙιιηίί η° 36. 

1438. Αηαείαείηε άβ ΟβοΓξίίε βΙίη8 8αηβίβε ζαβρηίΗίηε αηηο 2° η° 37. 

1439. Ιοαηηβε 8ίανυτο βΙίιΐ8 ΟοηεΙαηϊίηί βοχσι/ΓβηεΠ αηηο 5° η° 38. 

1440. ΑΙβχαηάβΓ VβηίβΓ βΐίιιβ ΑΙβχαηάΗ βΓβίβηείε αηηο 3° η° 39. 

1441. ΟβοΓρίιιε 8β1ιίαάαη βΙίιΐ8 ΑΐΚαηαείί ββρΚαϊβηιιε αηηο 3° η° 40. 

1442. 8αηοΐ68 8βιύίάά βΙίιΐ8 ΟίΠαβί βρίΚβΓβη8 αηηο ρηιηο η° 41. 

1443. Μαί1ιβιΐ8 Βα,ηβ8β βίίιιε φιοηάαηι ΒαείΙίί βτβίβηεΐε αηηο 6° η° 42. 

1444. Ιοαηηβε Βαρίδια ΟατΟαΠ βΙίιΐ8 Βοπιβίτίί ββρΚαΙβηιΐ8 αηηο 6° 

η° 46. 

1445. Αηάΐ’608 Είηί βΐίυ.8 ραοηάαηι Οοηεΐαηίίηί ζαβρηΐΚίιιε αηηο ρΠτηο 

?ι° 270. 
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1446. Ματβηε ΟατΟιηΊ βΙίιΐ8 ϋβιηβίΗί ββρΗαΙβηιιε αηηο 7° αΐιιηιηηβ ΟοΙΙβ- 

ρίί ΒοΙΙιιηίί η° 32. 

1447. 0ϋανίιΐ8 ΡαραάαΙιιε βΙίιΐ8 ΑηξβΙί ζαοψιχίιίιιε αηηο 6° αΙιιιηηιΐ8 

ΕοϊΙβμί ρΓβάβΙύ η° 33. 

1448. Εβοηατάιΐ8 Οαταηιηηάαηΐ βΐίαε νίηββηΐίί βΓβΙβηείε αηηο 4° αίαηιηιιβ 

ΟοΙΙβ§Β ρΓβάβΙίί η° 34. 

1449. Εΐ'αηββ8βιΐ8 ΕΙβοηοηΐ8 Ραραάαίιιβ βίίιιε ΑηχεΙί ζαβψΠΐιίη8 αηηο 

50 αΙιιιηηιΐ8 ΟοΙΙββϋ ρΓβάβΙίί η° 35. 

1450. 8ίιηβοη ΡΚίΙίρριιε 8ΐταίίβό βΙίη8 1οαηηΪ8 ΒαρΙΪ8ΐβ βΓβΙβηεΠ αηηο 
2° αΙηιηηιΐ8 ΟοΙΙβξϋ ΟοΙίηηη η° 36. 

1451. Αηάτβαε Οίηί βΙίιΐ8 μιοηάαιη ΟοηεΙαηΙίηί ζαβρηΐΚίη.8 αηηο 2° 

αΙηιηηιΐ8 ρΓβάβΙίί ΟοΙΙβμί η° 37. 

1452. 1οαηιιβ8 Βαρίδια ΟαιΌαπ βΙια-8 ΏβηιβίΗί ββρίιαίβηηε αηηο 7° 

η° 40. 

1453. 8αηβίβ8 8βηΙίάά βΐίηε Οΐήαά βρύιβΓβιιε αηηο 2° ?ι° 41. 

1454. ΑΙβχαηάβΓ VβηίβΓ βίίιιε ΑΙβχαηάΗ βΓβΙβη8Ϊ8 αηηο 4° η° 42. 

1455. Αηα8ΐα8ΐη8 άβ ΟβοΓβίΠ βΐίη.8 8αηβύ ζαβρηίΗίαε αηηο 3° η° 43. 

1456. Ιοαηηβ8 8ΐαηνο βΐίαε ΟοτιείαηΙίηί οοΓβψβηεΠ αηηο 6° η° 44. 

1457. ΟβθΓξίη$ Ώβηάβ βϋιΐ8 ΙοαιιηΠ ΜαΗβ 6ΓβΙβη8Ϊ8 αηηο ρΗηιο η° 45. 

1458. Ιοαηηβ8 8θ£ναρΙιί βΙίιΐ8 ΟΗΗείορΙιοη ββρ1ιαΙβηιΐ8 αηηο 3° η° 4/. 

1459. ΟαηβΙΙη.8 8ραηβα$ βίίιΐ8 (μιοηάαηι Ραρά 8ίαηαίβΙΙο ρβίοροηηβ- 

8Ϊαβιΐ8 αηηο ρΗηιο η° 282. 

1460. Ρβίνυε ΟιΐΓζΐηηο ΜαΙαίβ8ΐα βΐίιι.8 ΙαβοΗ ηαχίωΐ8Ϊ8 αρηά ατΠρβΙα- 

§αηο αηηο ρΐ'ΐηιο η° 300. 
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1461. ΜαΓβα.8 ΟαΠιιη βΙία$ ΒβιηβΐΗι ββρΚαΙβηιιε αΙηιηηιΐ8 Οοϊίφΐ ΟοΙ- 

ίιιηύ αηηο 8° η° 31. 

1462 . ΟβίαΠαε ΡαραάαΙιΐ8 βίίιιε Αη«βίί ζαβρηΐΚίιΐ8ι αηηο 6° αΙιιιηηα8 

ρΐ'βάβϋί ΟοΙΙβξΒ η° 32. 

1463. Ρΐ'αηββ8θΐ8 ΕΙβοηοηΐ8 ΡαραάαΙιι,8 βΙΐιΐ8 Αιι«βΙί ζαβψιί1ύα8 αηηο 6° 

αΙηιηηιΐ8 ρτβάβίύ ΟοΙΙβξϋ η° 33. 

1464. Εβοηατάΐλ.8 Οαναιηιιηάαηΐ βΙίιΐ8 νΐηββηύί βΓβίβη8Ϊ8 αηηο 6° αΐηιη- 

ηυ.8 ρΓβάβΙίί ΟοΙίβξϋ η° 34. 

1465. 8ΐηιβοη ΡΚίΙΐρριΐ8 8ίΓαύβό βΙΐιΐ8 Ιοαηηίε ΒαρίΠίε βτβίβηβΠ αηηο 

3° αΙιιηιηιΐ8 ρΓβάβΙίί ΟοΙΙβξϋ η° 35. 

1466. θΓβξοΗιΐ8 Ρΐιΐ8 8ΐΓαύβό βΐίηβ ΙοαηηΠ ΒαρΙΪ8ίβ βΓβίβη8Ϊ8 αηηο ρΗ- 

ιηο αΙιιηιηιΐ8 ρΓβάβΙίί ΟοϊΙβξϋ η° 36. 

1467. ΙοαηηΗ 8ΐαηβο βΙίιΐ8 ΟοηπΙαηύηΐ βοΓβψβη8Ϊ8 αηηο 70 η° 37. 

1468. Βαηΐβί 8ίαιΐΓθ{θΓθ βΙΐιΐ8 ΙοαηηΪ8 ρβΙορροηβη8Ϊ8 αηηο ρΗηιο η° 38. 

1469. 0ο8ΐαηύηιΐ8 Αηαβΐ'αΙιΐ8 ΝοίαΓά βϋιΐ8 ΟβθΓ§ϋ ωηηί1ιίη8 αηηο 20 

η° 39. 

1470. ΑΙβχαηάβΓ VβηίβΓ βΐία.8 ΑΙβχαηάΗ βΓβ.ΙβηβΠ αηηο 5° η° 40. 

1471. ΟβθΓξίιΐ8 Ώβηάβ βΙίη·8 ΜαΗηί βΓβίβη$ί8 αηηο 2° η° 41. 

1472. Αηα8ΐα8ία$· Ζοΐ'ζβηο βΙίη$ 8αηβύ ζαβρηίΚίη8 αηηο 4° η° 42. 

1473. 8ρίΗάίοη ΙονβΓάο βΙία8 ΟβοΓξίί ββρίιαίβηιιε αηηο ρΗηιο η° 43. 

1474 . 8β5ο8ίίαηη8 ΙβοροΙάα.8 Ραραάαίιΐ8 βίη$ ΑηρβΙί ζαβψιΙ]ιίη8 αηηο 

5° η° 44. 

1475. ΙοαηηΗ ΒαρίΠία ΟαώαΗ βΙίη8 ΌβηιβίΗί ββρ1ιαΙβηη8 αηηο 7° 

η° 45. 

1476. Αηίοηία8 Μθ8βοραΙιΐ8 βΙίιΐ8 ΙοαηηΪ8 ββρΚαΙβηικ αηηο ρΗηιο η° 40. 

1477. ΕβοηαΓάηΒ 01αάνΐ8 βΙίιΐ8 ΑηΙοηίί βΓβίβη8Ϊ8 αηηο — η° 48. 
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1478. Ιοαηιιίε 8οβτα(β. βΐίιιε ά. ΟΚτίεΙορΚοτί ββρΚαίβιιιιε αηηο 2° η° 50. 

1479. Οβίανίαε ΡαραάαΙιιε βΐίηε ΑηξέΙί ζαβριιΐΚίιιε αηηο ρτίηιο η° 54.. 

1480. ΤτίρΚοηιιε 8ίη^βΐηε ιηοηαβαε ΰαείΐίαηιιε βΐίηε ςηοηάαιη ΒβηιβΙτίί 
Ερίτιιε αηηο ρτίηιο η° 57. 

1481. ΤΚβοάοείηε Οοΐΐιηιιίηε βΐίιιε (/αοηάαιη ΤΚβοάοείί νβτίβηείε αηηο 
ρτίηιο η° 58. 

1482. ΟαηβΙΙιΐ-8 8ραηβιΐ8 βίίιιε ςιιοηάαιη δίβιηαΐβΐΐί ρβίοροηηβηείε αιιηο 
ρτί/ηο η° 59. 

1483. Αβαρίιιε Ατβίιίιηαηάτίΐα βίίη.8 ςιιοηάαιη ΑηαεΙαείί ΚίβτοεοΙίηύ- 

Ιαηα.8 αηηο ρτίηιο η° 60. 

1484. Ιοαηηίε Βίεο Μαηβ βοηεΐαηίίηοροΐίίαηιιε βίίιιε Μαηβ αηηο ρτίηιο 
η° 61. 
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1485. Εταηββεβαε ΕΙβοηοτιιε Ραραάα1ιΐ8 βίίιιε ά. ΑηξβΙί ζαβψιΐΚίηε αηηο 
7° αΙιιηιηιΐ8 €οΊΙβ§ϋ ΕοΙΙιιηίί ιι° 33. 

1486. 8ιηιεοη ΡΚίΙίρριιε 8Ιταΐίοό βίίιιε Ιοαηηίε ΒαρίίεΙβ βτβίβηείε αιιηο 
4° αΐηιηηιιε ρτβάβϋί ϋοΙΙβξίί η° 34. 

1487. Εβοηατάηε Οαταηιιιηάαηί βίίιιε νίηββηΐίί βτβίβηείε αηηο 6'° αίιιηι- 

ιιιΐ8 η° 35. 

1488. (ττβ£οτίιΐ8 Ρίιΐ8 δίταΐίβό βίίιιε Ιοαηηβε ΒαρίίεΙβ βτβίβηείε αίαιηηηε 
ΟοΙίβ§ίί ρτβάβϋί αηηο 2° η° 36. 

1489. 8ίηιβοη ΒοξάαηονίβΚ /’ΪΙίαε Οβοτξίί εβΟβηίββιιείε αηηο 2° αΙιιιηηιΐ8 

ρτβάβϋί ΟοΙΙββίί η° 37. 

1490. ΝίβοΙαιΐ8 Οαταηιιιηάαηί βΐίηε Vίηββηΐίί 0Τ6ΐ6η8Ϊ8 αηηο ρτίηιο 
αΙιιιηηιΐ8 ρτβάβϋί ΟοΙΙβ^ίί η° 38. 

1491. δρίτίάίοη Εονβτάο βίίιιε Οβοτ^ίί ββρΚαίβηηε αηηο 2° ιι° 39. 

1492. ΟοηεΙαηίίηιιε Αηαβταίιιε ΝοΙατά βΙίιΐ8 Οβοτξίί βοτίηίΚίιιε αηηο 3° 

η° 40. 

1493. Αηα8ΐα8ίη8 Ζοτζβϋο βΙίιΐ8 8αιιοίϊ ζαορηίΚίιιε αηηο 5° η° 41. 

1494. ΑΙβχαηάβτ Υβηίβτ βίίιιε ΑΙβχαηάτί βτβίβηείε αηηο 6° η° 42. 

1495. ΒαηίβΙ 8Ιαιιτοβτο βΐίιιε Ιοαηηίε ρβίοροηιιβηείε αηηο 2° η° 43. 

1496. Ιοαηηί8 Βαρίδια ΟατΟιιτί βΐία.8 ΒβιηβΙτίί ββρΚαίβηηε αηηο 8° 
η° 44. 

1497. Οβοτξίηε Ββηάβ βίίηε Ιοαηηί8 Ματίβ βτβίβηείε αηηο 3° η° 45. 

1498. ΤτίρΚοηηε δίη§βίηε ιηοηαβαε 1)α8Ϊΐίαηιΐ8 βίίιΐ8 ςηοηάαηι ΒβηιβΙτίί 
Ερίτηε αηηο 2° ιι° 46. 

1499. Αηξβίηε ΖιιΙαΙί βίίηε ΙοαηηΪ8 ββρΚαίβηηε αηηο ρτίηιο ιι° 202. 
1500. Ραηαβίού ΤΚοιηα βΙίη8 ά. ΙοαηηΪ8 βρίτβιΐ8Ϊ8 αηηο ρτίηιο η° 205. 

1501. Αηα8ΐα8Ϊιΐ8 Νίβα βΙίιΐ8 ά. Νίοβ βρίτβηείε αηηο ρτίηιο η° 208. 
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1502. Οοιηβε ΕηΜηιίηε ΒοείβΚί βΙίιι$ άί Οοιηίίίε Εοοηατάί αϋιβηίβηείε 

αηηο ρτίηιο. 
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1503. Ιοαηηί8 ναήαηιο βΙίη$ ά. Νίβοίαί βοτοςτβηείε αηηο ρτίηιο ιι° 217. 

1504. δρίτίάίοη Εονβτάο βΙίιΐ8 Οβοτξίί ββρΚαίβηηε αηηο 3° ιι° 1. 

1505. Νίβοίαηε Εβ8ΐα βίίηε Ραιύί οοτοψβηείε αηηο ρτίηιο η° 2. 

1506. Ματβιΐ8 ΟατΚητί βΙίη8 ΒβηιβΙτίί ββρΚαίβηηε αηηο 2° η° 3. 

1507. Βοιηίηΐβιΐ8 Ραηηά βΙίιΐ8 ΝίβοΙαί ββρΚαίβηηε αηηο ρτίηιο η° 4. 

1508. Αηαείαείηε Ζοτζβϋο βΐίιιτ 8αηβίβ8 ζαβρηίΚίηε αηηο 60 η° 5. 

1509. Οοιηβε ΑηαβταΙιΐ8 ΝοΙατά βίίηε Οβοτ%ίί ζαβρηίΚίηε αηηο 40 ηΌ 6. 

1510. Οοιηβε Ιοαηηί8 ΜαβιιΙα βΐίιιο ΙοαηηΪ8 Βοηύηίβί αϋιβηίβηείε αηηο 

ρτίηιο η° 7. 

1511. ΒαηίβΙ 8ίαητο{οτο βίίιιε Ιοαηηίε ρβίοροηηβηείε αηηο 3° η° 8. 

1512. Οβοτξίηε Ββηάβ βίίηε Ιοαηηίε Ματίβ βτβίβηείε αηηο 4ο η° 9. 

1513. Εταηββεβηε Είβοηοτηε ΡαραάαΙο βίίηε ΑηξβΙί ζαβ'ςηΐΗίηε αηηο 80 

η° 10. 
1514. 8ίτηβοη ΡΚίίίρρηε 8ΐταΙίβό βίίηε Ιοαηηίε οτβίβιψε αηηο 5° η° 11. 

1515. Εβοηατάηε Οαταηιιιηάαηί βίίηε νίηββηΐίί βτβίβηείε αηηο 7° η° 12. 

1516. Οτβξοτίηε Ρία8 δίταήβό βίίηε Ιοαηηίε ΒαρίίεΙβ βτβίβηείε αηηο 3° 

η° 13. 
1517. δίιηβοη ΒοξάαηονίβΚ βΙίιΐ8 Οβοτξίί εβϋβηίββηείε αηηο 3ο η° 14. 

1518. ΝίβοΙαιιε Οαταηιιιηάαηί βΐίιιε νίηββηϋί βτβίβηείε αηηο 2° ιι° 15. 

1519. Ββτηβίτία.8 ΕοΙαβΚίε βΐίιιε Βαηύαηί ναΐΐαβίιιιε αηηο ρτίιηο η° 16. 

1520. Ραηηαξίοίί ΤΚοιηα βΐίηε Ιοαηηίε ρβίοροηηβητίε αηηο 2° η° 17. 

1521. Αη£βΙιΐ8 ΖιιΙαΙί βΐίηε Ιοαηηίε ββρΚαΙβηηε αηηο ρτίηιο η° 18. 

1522. 8ΐβρΚαηιΐ8 ΑΙίρταηάί βΐίιιε ΙαβοΚί ββρίιαίβηηε αηηο ρτίιηο άοιηί 

Ιοαηηίε ΑηΙοηίί Ζαηβ η° 145. 
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1523. Ματίηιιε ΟΙαάιιε βΐίηε ΑηΙοηίί βτβίβηείε αιιηο ρτίιηο η° 199. 

1524. ΝίβοΙαιιε Οίατ§ηΙί βΐίαβ Οίτίαβί βχ Ερίτο αηηο ρτίιηο η° 201. 

1525. Οβοτξίιιε ΜίηοΙο βΐία.8 Ιοαηηίε Βηψτηβηείε αηηο ρτίηιο η° 202. 

1526. ΡβΙηΐ8 Ραιύιιε Βοηάίβίαηιζε βΐίιιε Αηάτββ ββρΚαίβηηε αηηο ρτίιηο 

η° 203. 
1527. Βταβο Ββραείί βΙίιΐ8 ΡβΙτί βοηεΐαηύηοροΐίΐαηιιε αηηο ρτίιηο η° 207. 

1528. δρίτίάίοη Μίηίαίί βΐίηε Ιοαηηίε ββρΚαίβηηε αηηο ρτίιηο η° 208. 

1529. δίβ11βιΐ8 ΟοηάιιιηίβΚαβΙ βΐίη.8 ΟτΕίορΚοτί ββρΚαίβηηε αηηο ρτίιηο 

η° 213. 
1530. Εβοηατάηε Οαταηιιιηάαηί. βΐίη.8 νίηββηΐίί βτβίβηείε αηηο 8° αίιιιη- 

ηιιε ΟοΙΙβξίί ΟοΙΙηηίί η° 1. 
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1531. δίιηβοη Βο^άαηονίοΐι βΐίηε Οοονρίί εβδβηίοβηείε αηηο 4° αΧιιιηηιΐΒ 
ΟοΙΙβ^ίί ρνβάβίίί η° 2. 

1532. Ονβξονίιιε Ρίπε δίναύοό /Ϊ1ίιΐ8 Ιοαηηίε ΒαρΙίείο ονοΐβηείε αηηο 4° 

αΐιιιηηιιε Οοϊίβξίί ρνβάβίίί η° 3. 

1533. ΝίοοΙαιιε Οαναιηηηάαηί βΐίιιε νίηοβηίίί ονβίβηείε αηηο 3° άίηιηηιιε 
ΟοΙΙβ§ϋ ρνβάβίίί η° 4. 

1534. Χανβνίιιε δοβίβίίί βίίιιε ΜίοΙιαβίίε εοίβηείε αηηο 2° αίαηιηηε ΟοΙΙβ- 
§ίί ρνβάβίίί η° 5. 

1535. δίηιβοιι δίναίίβό βίίιιε Ιοαηηίε Βαρίίείβ ονβίβηείε αηηο ρνίιηο ?ιη 6. 

1536. ΒαηίβΙ δΙαιιΐ'θ{θΓθ βίίιιε Ιοαηηίε ρβίοροηηβηείε αηηο 4° η° 7. 

1537. Οβονξίιιε Ββηάβ βίίιιε ΜαΗηί ονβίβηείε αηηο 4° ηΌ 8. 

1538. δρίνίάίοη Εονβνάο βίίιιε Οβον§ίί οβρΗαΙβηιιε αηηο 4° η° 9. 

1539. Τΐιβοάονιιε Αεεαηί βίίιιε ΟιτίείορΚονί οβρΚαΙβιιιιε αηηο 4° ?ι° 10. 

1540. Μανοιιε Βατίιανί βίίιιε Ββηιοίνίί οβρΗαΙβηιιε αηηο 30 η° 11. 

1541. ΝίοοΙαιιε Εβεία βίίιιε ΡαιιΙί οονορνβηείε αηηο 2° η° 12. 

1542. δαηοίβε Βοιηίηίαιε Ραηηά βίίιιε ΝίοοΙαί οβρΗαΙβηιιε αηηο 2° η° 13. 

1543. Ιοαηηβε Αεεαηί βίίιιε Οτβ^οήί οβρΗαΙβηιιε αηηο ρΗιηο η° 14. 

1544. Οοίανίηε ΡαραάαΙο βίίιιε Αηββίϊ οβρΗαΙβηιιε αηηο 3° ?ι° 15. 

1545. ΟβΟΓξίιιε ΜίηοΙο βίίιιε Ιοαηηίε ονβίβηείε αηηο 2° η° 16. 

1546. Ββηιβίνίιιε ΕοίαοοΗίο βίίιιε Βαηιίαηί ναΙΙαοιιε αηηο 2° η° 17. 

1547. Εβοηανάιιε ΜαηΙο βίίιιε ΜαηΙί βρίνβηείε αηηο ρνίιηο η° 18. 

1548. ΝίοοΙαιιε Εαζζατηαηο βίίιιε ΑΙορείί οβρΗαΙβηιιε αηηο ρνίηιο η° 19. 

1549. Ραηίαίβοη Αν^βηίί βίίιιε ([ηοηάαηι ΟοηείαηΙίηί εοίβηείε η° 20. 

1550. Ρα?ια§ίοίίί Τοιηα βίίιιε Ιοαηηίε ρβίοροηηβηείε αηηο 3° η° 21. 

1551. Ιοαηηβε Μανία Οανίίο βίίιιε Ιοαηηίε οονορνβηείε αηηο ρνίηιο η° 22. 

1552. Εαηνβηίίιιε ϋοοίηί βίίιιε φιοηάαιη Οβονβϋ ζαορηίΗίηε αηηο ρνίηιο 
η° 23. 

1553. Αιιάνβαε Μοη(βνναΙο βίίιιε Αηαείαείί οβρΗαΙβηιιε αηηο ρνίηιο 
?ι° 24. 

1554. ΝίοοΙαιιε ΖονζιιΙί βίίιιε Οίνίαοί βρίνοΐ.α αηηο ρνίηιο η° 25. 

1555. Οαίβίαηιιε Ραηηά βίίιιε ΝίοοΙαί οβρΗαΙβηιιε αηηο ρνίηιο η° 26. 

1556. Αηαείαείιιε δι/οάονίηιιε βίίιιε ΕαείαοΗίί αηηο ρνίηιο βρίνβηείε 
η° 231. 

1557. Ραιιίιιε νοηάίοίαηιιε βίίιιε Αηάνββ οβρΗαΙβηιιε αηηο 2° η° 237. 

1752 

1558. Μανίηιιε Οανίιηνί βίίιιε Ββτηβίνίί οβρΗαΙβηιιε αηηο ρνίιηο η° 240. 

1559. Αηίοηίιιε Ειιεί βίίιιε ΝίοοΙαί οβρΗαΙβηιιε αηηο ρνίιηο η° 243. 

1560. ΕΙίαε €ονα(αη βίίιιε Οοον^ίί οβρΗαΙβηιιε αηηο ρνίηιο αΐιιηιηηε 
ΟοΙΙβχίί Οοίίιιηίί η° 244. 

Αί πράξεις έγγραφης των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου τής Παδούης 319 

1561. ΡαηΙιιε Οανίιιινί βίίιιε Ββιηοίνίί οβρΗαΙβηιιε αηηο ρνίηιο αΐιιηιηηε 

ΟοΙΙβξίί Οοίίαηίί η° 249. 

1562. Οοιηβε Ιοαηηίε ΑηαονβοΙί βίίιιε ΒοηιοΙνίί ζαορηίΗίιιε αηηο ρνίιηο 

η° 252. 

1563. ΝίοοΙαιιε Βαζζαηιαηο βίίιιε ΡοΙνί οονορνβηείε αηηο ρνίηιο. 

1564. δίβρΗαηαε ναίΐανά βΐίαε Ιοαηηίε βρίνβηείε αηηο ρνίιηο η° 263. 

1565. δρίνίάίοη ΤβοίοοΗί βίίιιε Ιοαηηίε οονορνοηείε αηηο ρνίιηο η° 264. 

1566. δίοΐίβηε ΟοηάιιιηίοΚαβΙ βΐίιιε Οινίείοβνί οονοψοηείε αηηο 2° η° 268. 

1567. Οίοναιιιιί Μανία Οανίίο άα Οον^η. 

1760/1761 

1568. Οίοναηιιί ΕΙοίιηοιιο άί Μοίεο (Ιί ΤνίροΙίη ά'αηηο 4° αΐηηηο άβΐ 

ΟοΙΐιιηίο η° 1. 

1569. ΝίοοΙό ΡΙαηώιχτίαηί άί δίβΐΐίο άαΐ ΖαηΙβ ά'αηηο 2° η° 2 αΐηηηο 

άοΐ άβϋο ΟοΙΙββίο. 
1570. Α ηάνοα Εοξοίοΐίί άί — άαΐ Ζαηίο αηηο 2° αΐηηηο άί άοίίο ΟοΙΙοξίο 

71° 3. ι 
1571. Οοναείιηο Εονβνάο άί Ραηα§ί?ι άί ΟββαΙοηία αηηο 2° αϊιιηηο άί 

άοίίο ΟοΙΙοξίο η° 4. 

1572. Εαηιύνο Ραρά άί ΝίοοΙό άί ϋββαίοηία αηηο 2° άί άβΙΙο ΟοΙΙο^ίο η° 5. 

1573. δρίνίάίοη Οναεεαη άί Οίονρίο άί €ο({αϊοηία αηηο 2° αϊιιηηο άί άβΙΙο 

ΟοΙΙβρίο η° 6. 

1574. Βαϊάίεεβνα νοϊΐβννα άί Αηαείαείο άαΐ Ζαηίο αηηο 3° αϊιιηηο άά 

άοίίο ΟοΙΙββο η° 7. 

1575. ΝίοβοΙό ΜαιχβΙΙαιιο άί Οίοναηιιί άα Ραίναεεο αηηο 2° η° 8. 

1576. ΑηΙοηίο ΟαΙαηί άί Ββιηοίνίο άί Οαείοηί αηηο 2° η° 10. 

1577. Οίον§ίο ΑροείοΙοριιΙο άί Ραιιαβοΐί άβΙΙα Μονβα η° 12. 

1578. Βειηβίνίο Ρείιηανί άί ΝίοοΙό άαί Ζαηίο αηηο 2° αϊηηηο άοΐ ΟοΙΙοξίο 

η° 14. 

1579. ΚιηαηαοΙ δίαβ άί Οίοναηηί άα Οβνίξο ά'αηηο ρνίιηο η° 15. 

1580. Οίοναηηί ΑηΙοηίο 8ίαί άί Βοιηβηίοο άί Οβνίξο αηηο 2° ηη 17. 
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1581. Οίοναηηί ΕΙβίηιοη άί Μθ8β άί ΤνίροΙί ά'αηηο 6° 

1.582. Εαηώνο άί ΝίοοοΙό Ραρά άί Οβ{{αΙοηία ά'αηηο 40 

1583. ΝίοοοΙό άί δίβΙΙίο ΕΙαπώηνίαη άί Ζαηίβ ά'αηηο 4° Ιη ΟοΙΙοξίο 
1584. δρίνίάίοη Αηαείαείο άί ΝίοοοΙό άί δ. Μαανα ά'αηηο 3° ΟοΙίιιηοο 

1585. ΑηΙοηίο άί ΝίοοΙό ΡοΙίοαΙά άί Οβ((αΙοηία ά'αηηο 3° 

1586. Μανίη άί Οίονξίο ΟβηίίΙίηί άί Οο({αΙοηία ά'αηηο 3° 

1587. Ββιηοίνίο βξΐίο άί Ραραηάοηί άα Οίαιιηίηα αηηο 2άο. 
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Κϊζζϊ Νίοοίευδ Γ. Βεηίδείΐϊ έξ Αθηνών 978, 

1033, 1065. 

Κϊζζϊ Νίοοίευδ Γ. ΒεΙίδΕΓΪϊ έξ Αθηνών 1010, 

1025, 1091, 1100. 

Κοίϋίϊ Ιοεηηεδ έκ Κρήτης 35. 

Κοόοδίοηιο ΜείΗευδ ϊ. ΖβοΗϊ έκ Κερκύρας 
1174,. 1202. 

Κοόοδίοπιο δίερίιεηυδ Γ. Οοηδίεηίϊηί έκ 
Κερκύρας 1173, 1201. 

Κοιϊιε ΟεηιϊΠο έκ Ζακύνθου 499, 570. 

Κθ53 Αηίοηϊυδ έκ Κερκύρας 371, 402, 448, 

. 474. 

Κοδ3 Ρευίυδ Γ. ΡΓεηοΐδοί έκ Ρεθύμνου 755. 

Κοδδί ΑΙεχεηόεΓ Γ. ΝϊοοΙεϊ έκ Ζακύνθου 
827, 850, 908. 

Κ,οδδϊ Ρτεηοϊδουδ έκ Ρεθύμνου 68. 

Κοδδί Ιοεηηεδ έκ Χανιών 11. 

Κοδδϊ Νίοοίευδ έκ Ρεθύμνου 432, 461. 

Κοίία Νϊοοίό ί". Τεοόοτο έκ Ζακύνθου 1619, 

1626. 

ΚυΗεϊδ βλ. βε ΚυΗεϊδ. 

δεοΗεΙεπιΐδ Νίοοίευδ Τ. ΙεοοΗϊ έκ Ζακύνθου 
562, 603, 629. 

δεοοΠεΙεπαδ Νίοοίευδ βλ. δεοΗεΙεπυδ Νϊοο- 

Ιευδ. 
δείειηοη Αηεδίβδϊυδ βλ. δείοιηοη Αηεδίε- 

δίϋδ. 

δείειηοη ΜϊοΗεεΙΓ. ΟεοΓβϋ έκ Κρήτης 1355. 

δείοηιοη Αηεδίεδϊυδ Γ. ΝϊοοΙεϊ έκ Κεφαλλη¬ 

νίας 965, 991, 998, 1013, 1046, 1063, 

1084. 

δείοπιοηυδ ΙεοοΗυδ έκ Κρήτης 430. 

δείιιίϊε ΤΗεοόοτυδ Γ. Ιοεηηϊδ έκ Πελοπον- 

νήσου 820. 

δεηβΐιίηεΐϊυδ Νίοοίευδ έκ Ρεθύμνου 127, 

145, 213, 238, 261, 293.. 

δοΐιεηόο ΜϊοΗεεΙ έκ Μακεδονίας 655. 

δοΗεηόο Μϊοΐιεεί Γ. Ειηεηυεί έκ Κρήτης 
595, 641, 682, 713. 

δοΗίεόε ΑίΗεηεδϊυδ ί. ΝϊοοΙεϊ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 767. 

δοΗϊεόέ ΑίΗεηεδϊυδ Γ. ΟεοΓβίί έκ Κεφαλ- 

ληνίας 703, 723, 748. 

δοΐιϊεόεη ΟϊοΓβϊυδ Γ. ΑΐΗεηεδϊϊ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 1398, 1412, 1426, 1441. 

δοΗϊεόεη νΐηοεηίΐυδ ί. Ιθ3ηηΐδ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 1377. 

Πλουμίδη 
Αί πράξεις έγγραφης των Ελλήνων σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου τής Παδούης 333 

δοοπϋΠιΐδ Οοδίειίίϊηυδ έκ Χανίων 5. 

δοοΓάΐΙΙυδ δοίτοπϊυδ έκ Χανίων 20. 
δουίϊϊ Νίοοίευδ βλ. δουίΤυδ Νίοοίευδ. 

δουίΐυδ ΝϊεοΐΕϋδ έκ Χανίων 240, 254, 277, 

306. 

δουΐϊόα Νίοοίευδ Γ. Οπεοϊ έκ Κυθήρων 
1386. 

δουΐίόέ δεποίεδ ί. (Γίπεοϊ έκ Κυθήρων 1442, 

1453. 

δεΙεοΗϊ ΕηιεηυεΙ Γ. Οοδίεηίίηϊ έξ Ηπείρου 
1358. 

δεΙεοΗϊ Ιοεηηϊδ Γ. (Ζοηδίεηΐϊηϊ έξ Ηπείρου 
1371, 1376, 1387, 1407, 1.418. 

δεΙεοΗϊ ΜείΗευδ Γ. ΑίΗεηεδϋ έκ Κερκύρας 
1159. 

δενεδίό Αηίοηίο έκ Κρήτης 506, 523, 531, 

566, 577. 

δενεδίό Ιοεηηεδ Γ. Αη§ε!ϊ έκ Κρήτης 730. 

δενεδίό Νϊοοίό ί". ΟϊγοΙεγπο έκ Κρήτης 664. 

δϊΓΓεοϊυδ ΗίεΓοηγπηίδ έκ Ρεθύμνου 462, 

491. 

δϊηβείυδ ΤπρΗοηυδ Γ. Πειηείπΐ έξ Ηπείρου 
1480, 1498. 

δΪΓεοΗΐυδ ΗϊεΓοηϊιηυδ έκ Ρεθύμνου 333. 

δϊπβϊυδ ΟεοΓβίυδ έκ Κρήτης 31. 

δίΓοροΙυδ Ιοεηηεδ έκ Κρήτης 545. 

δΪΓοροΙυδ δρϊπάϊοη έκ Κρήτης 544. 

δίΓοροΙυδ δρίπάίοη ί. διιπεηϊ έκ Κεφαλ?νη- 

νίας 530, 621 —έκ Κρήτης 707. 

δΐΓορυΙο Οϊονεηηε Γ. δϊτυροίο έκ Κρήτης 
686. 

δΐΓορυΙο Ρεοίο ί. Νϊοοίό έκ Κρήτης 668. 

δίδδΐπϊυδ Νίοοίευδ ί. ΜϊοΗεεΙίδ έξ “Ηλιδος 
1259, 1275. . 

διηϋεπδοΐι Αηεδίεδϊυδ Γ. Ιβίιείϋ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 813. 

δοοΓΕίΤί Ιοεηηϊδ Γ. Οη-ίδΙορΗοπ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 1458, 1478 — έκ Πελοποννήσου 
1429. 

δοίΊηό ΟΙΐΓΐδίορΙιοΓυδ έκ Κερκύρας 171. 

δοίΤϊεΐίϊ Χενεπυδ ί. ΜϊοΗεεΙίδ έκ Χίου 1534. 

δοίίοΐεϊιΐδ ΟεοΓβίυδ έκ Χανίων 1. 

δοβΓείϊϊ ΡΐείΓΟ ί. Οϊονεηηϊ έκ Κρήτης 
1598. 

δοβΓείίϊ δίηιοη ί. Οϊονεηηϊ έκ Κρήτης 
1599. 

δοβτερΗϊ Ιοεηηϊδ Γ. ΟΗπδίορΗοπ έξ Ίωαν- 

νίνων 1320. 

δοβτερΗί δίερΗεηυδ βλ. ΖοβτερΗϊ. 
δρεηευδ ΟεηεΙΙυδ Γ. ρερέ δίειηείεΐΐο έκ 

Πελοποννήσου 1459, 1482. 

δςυεοοΗϊοίΐϊ Οϊονεηηϊ 497. 

δίεε Ειηεηυεί ί. Οϊον3ηηϊ έκ Κυθήρων 
1579, 1589. 

δίεε Οϊεηηεηίοηϊο Γ. ΑικΙγοε έκ Κυθήρων 
1592. 

δΐ3ί ΟεοΓβίυδ έκ Χανίοον 27. 
δίεϊ Οϊονεηηϊ Αηίοηίο ί. ϋοηιεηϊοο έκ 
Κυθήρων 1580. 

δίεϊ Οϊονεηηϊ ί. Οϊεοοηιο έκ Κρήτης 674. 

δί3ί Ιοεηηεδ έκ Χανίων 378, 403, 435, 440. 

δίαιηυΙεοΗϊ Οοηδίεηίϊηηδ Γ. δίετηυΙεοΗϊ έκ 

Τρικάλων 1108. 
δίευτο Ιοεηηεδ ί. Οοηδίεηίϊηί έκ Κερκύρας 

1240, 1272, 1294, 1328, 1336, 1344,1367. 

δίειιτο Ιοεηηεδ Γ. Οοηδίεηίϊηί έκ Κερκύρας 
1382, 1394, 1402, 1431, 1439, 1456, 1467. 

δίευγοΓογο Όεηϊεΐ Γ. Ιοαηηΐδ έκ Πελοπον¬ 

νήσου 1468, 1495, 1511, 1536. 

δίοΐΐβ Νίοοίαυδ ί. Ρείτΐ έκ Χίου 823. 

δίεΐΐα Νϊοοίό έκ Χίου 502. 

δΐΓΕίουε Αηίοηίο Γ. ΟϊοΓβϊο έκ Χανίων 
694. 

8ίΓ&ίϊοό Οοηδίαηίϊηυδ Γ. ΜίοΗ&εΙϊδ έκ Κρή¬ 

της 1157, 1169, 1192, 1214, 1238, 1270, 

1292, 1325. 

δίΓαίϊοό ΟΓεβΟΓϊυδ Ρϊυδ ί. Ιοάηηϊδ Β&ρΐϊδίε 
έκ Κρήτης 1466, 3488, 1516, 1532. 

δίΓ&ΐϊοό Μίοΐιαεί ί. Ιο&ηηϊδ Αηίοηϊϊ 1293. 

δ(Γ3ίίοό Μϊοΐιαεί ί. Ιοαηηϊδ έκ Κρήτης 1216, 

1239,1271. 

δΐΓ3ίϊοό Νϊοοί&υδ ί. Ιοεηηϊδ έκ Κρήτης 
980, 1011, 1026. 1034, 1066, 1099, 1178, 

1206, 1209, 1262 — έκ Κερκύρας 1092. 

δίΓΕίίοό δϊηιεοη Ρόϊΐϊρραδ Γ. Ιοαηηϊδ Βαρίϊ- 

δίε έκ Κρήτης 1535. 
δίΓΕίϊοό δϊηιεοη Ρΐιϊΐϊρρυδ Γ. Ιοεηηϊδ Β3ρ- 

ίϊδίε έκ Κρήτης 1437, 1450, 1465, 1486, 

1514. 
δίΓΕΐϊβήό Αηίοηϊυδ ί. Νϊοοίαϊ έκ Κρήτης 

769, 791. 
δΐΓ3ΐϊ§ήό Αηίοηϊυδ ί. ΜίοΚαεΙϊδ έκ Κρήτης 

725, 749. 
δίΓΕίϊβό βλ. δΐΓ3ί!00 Καΐ δίΓΕίϊβΙΐό. 

δίΓαϊίϊ ΠεηιείΓΪυδ ϊ. Ρ&ηϊ έκ Μακεδονίας 
519, 536, 559, 586, 600, 625, 706. 

δίΓΕίίϊ ΕαυΓεηίϊυδ 5. Ρεπϊ έκ Μακεδονίας 
518, 535, 558, 585, 599, 624, 705. 

δυηιεοΗϊυδ Αη§ε1υδ έκ Ζακύνθου 312, 380. 

δυηίΕοεΙιϊυδ ΟεοΓβϊυδ έκ Κρήτης 433. 

δγβόοΓΪηυδ Αή3δί3δίϋδ Γ. ΕυδίΕοΗϊί έξ 
Ηπείρου 1556. 

δγτοριιΐυδ Ιοαηηεδ ί. ΟεοΓβϋ έκ Κρήτης 
1105. Βλ. καί δϊτοροΐϋδ, δϊτορυΐο. 

Τ3§1Ϊ3ρϊείΓ3 Αηβείυδ Γ: Νίοοίαϊ έκ Ζακύν¬ 

θου 845, 863, 900, 1006. 

·Τ3§1ϊ3ρϊείΓ3 Αη§ε1υδ ί. Νϊοοίαί έκ Κρήτης 
950, 963, 984. 

ΤαΙϊεΓ δίερΗεηυδ ί-. Ρτεποεδοϊ έκ Κερκύρας 
1278, 1303: · ■ 

Τβηόϊ ΟεΟΓβϊυδ έκ Κρήτης 17. 

Τ€ΐί(ε)δρΗθΓΪ Αηίοηϊυδ βλ. ΤΙιεΙεδρΗοπ Αη- 

ίοηϊυδ. 

-Τεΐΐϊ Αηίοηϊυδ ί. ΟυβΗεΙηιο έκ Κοινσταντι- 

νουπόλεως 675, 695. 

Τεηιεηϊοΐίϊ Γοαηηεδ έι! Κρήτης 219. 

Τεηιεηΐοίίϊ Ρείηΐδ έκ Κρήτης 459, .483. 

Τεοίοείιϊ Εΐϊαδ ί. Νϊοοίαί έκ Κερκύρας 929. 

Τεοίοοόϊ Νϊοοίαυδ ί. Ροείϊ έκ Κερκύρας 
717,773,784,810,832. 

Τεπτιϊηϊοίυδ ΡείΓυδ έκ Χανίων 439. 

ΤΠβίϊΙί Αηίοηίο ί. Ουβίϊεΐηιο έκ Βυζαντίου 
654. 

ΤΙιεΙεδρΗοπ Αηίοηϊυδ ί. Αηότεε έκ Ρεθύ¬ 

μνου 796, 821, 842, 861, 897. 

ΤΗεοόοοΗί δίερΗαηυδ ί. Νϊεοΐαϊ έκ Κερκύ¬ 

ρας 1257. 

ΤΗεοόοοΙιϊη Αηίοηϊυδ έκ Κερκύρας 139. 

ΤΠεοίοοΗϊ Απότεαδ Γ. ΑΙογδίϊ έκ Κερκύρσ,Γ 
1075. 

ΤΗεοίοοΗϊ Ματευδ Γ. ΝϊοοΙεϊ έκ Κερκύρας 
1225, 1277. 

ΤΗεοίοοΗϊ δρίτΜίο ί. ΝϊοοΙεϊ έκ Κερκύρας 
1224, 1258, 1298. 

ΤΗεοίοοΕϊ δρΪΓΪόΐοη ί. Ιοεηηϊδ έκ Κερκύρας 
1565. 

ΤΗευίοοΗϊιΐδ Νίοοίευδ βλ. ΤεοΐοοΗϊ Νϊοο- 

Ιευδ. 
ΤΗοιπε Ρεηεβϊοίί Γ. Ιοεηηϊδ έξ Ηπείρου 

1500—έκ Πελοποννήσου 1520. 

Τϊβεηϊίϊ Αηβείυδ Γ. ΟέΟΓβϋ έξ χΑργους, 

1149, 1162. 

Τίηιοηεδ Ρτεποίδουδ έκ Χίου 43. 
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Τίβείόυδ ΤΙιΪΓηοίϋεαδ έκ Κρήτης 296. 

Τΐρ3ΐάί Αη3δί3δίυδ Γ. Ρ&υϋ έκ Κεφαλληνίας 
1285. 

Τίρ&1<Γι Αικ1γο35 Γ. Ιεεοόΐ έκ Κεφαλληνίας 
938, 970, 975, 1008, 1023. 

ΤίραΙΟί Αηίοηϊυδ Γ. Ιοαηηίδ έκ Κεφαλλη¬ 

νίας 752, 774. 

ΤίρεΚϋ Είυδ Γ. νΐπςεπίϋ έκ Κεφαλληνίας 
753, 775. 

ΤίραΜί Μ3Γ0Π5 Γ. Ιοπηηΐδ έκ Κεφαλληνίας 
1181. 

Τϊραΐάϊ Μ&τοϋδ Γ. ΟοηδίπηίΙηί έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 1110. 

Τΐραΐίΐί ΡΗΠίρρυδ Γ. ΟεοΓβίί έκ Κεφαλλη¬ 

νίας 846, 864, 901, 913, 943, 993, 1022, 

1041, 1086. 

Τίραίόϊ δε035ίΐ3ηιΐδ Γ. Αηίοηϋ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 776. 

Τΐραΐάί δίερϋαηυδ Γ. Ζ3εεΗ3πε έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 771. 

ΤίρΗΐάο Απάτες έκ Κεφαλληνίας 504, 513, 

610. 
Τίραΐάο Οίοαη (. Αΐίοηδο έκ Κεφαλληνίας 

1610. 
Τίραΐάο ΜδΙΗευδ Γ. Αηίοηϋ έκ Κέρκυρας 

732. 
ΤίρβΙΟαδ ΕυδίβοΗίαδ Γ. Ιο&ηηίδ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 1276. 

ΤίραΙόυε Μαίϋειίδ έκ Κεφαλληνίας 437, 

466. 

Τίραΐίΐυδ δΐερίΐ3ηιΐδ Γ. Ιοεηηίδ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 757. 

Τοπία Ραη&βίοΚΐ ί. Ιοεηηίδ έκ Πελοπόννη¬ 

σου 1520, 1550. 

Τοιτΐ3δΐ Ρΐιίΐοίΐιειίδ 952, 1012. 

Τοτεείυδ βλ. και ΤτοοεΙΙαδ. 

ΤοΓοεΙΙϋδ Αηότεβδ έκ Κρήτης 237, 281,301, 

345, 356, 397, 434. 

ΤΓΕρεηδυηΙίυδ Οεοτβίαδ έκ ΤραπεζοΟντος 
617, 642. 

Ττενίό Αηεδίεδϊιΐδ 512. 

ΤΓεοΗα Ιοαηηεδ ί. Αηάτεε έκ Κεφαλληνίας 
1069, 1094, 1103, 1132, 1139, 1220, 1255, 

1319. 
Ττεείιε Νίεοίειίδ ί. Αηότεε έκ Κεφαλληνίας 

1040, 1062, 1120. 

Τπεηόείίΐιΐδ Ιοβηηεδ έκ Κέρκυρας 173, 

205. 
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ΤπεηόβΓϊίυδ δίεηιυδ έκ Κερκύρας 161, 3 81, 

204. 

Ττϊνοΐί ΒεηεΟϊοίιΐδ έκ Κερκύρας 120, 336. 

Τήνοΐί ϋοΓηεΙπυδ Γ. Αηίοηϋ έκ Κερκύρας 
877. 

Τπνοΐί Μ3γοο ί. Οεοτβίο έκ Κερκύρας 665. 

ΤτοεεΙΙυδ Αηότεβδ έκ Κρήτης 37, 49, 158 

175, 209. 

ΤΐΌΪΙϋδ Αηίοπϊυδ ί. Ιοεηηίδ Βερίίδίε έκ 
Κρήτης 811, 847, 893. 

Ττοίΐυδ Ηίετοη^Γηυδ έκ Ρέθυμνου 58, 83. 

Ττοΐΐυδ Μίεϋεεί έκ Ρεθύμνου 93, 121. 

Ττοπιρείίί Οεοτβίυδ Γ. Ιοεηηίδ έκ Ζακύνθου 
944, 1027. 

Ττυΐΐίηυδ Θοδίεηίίηυδ έκ Ρέθυμνου 95. 

ΤυΠίβί Ιοεηηεδ Ρτεπεΐδευδ Γ. Οοπϋηΐεί έκ 
Κερκύρας 802. 

Τιιτίίηό Αη3δί3δίο Γ, Ρίείτο έκ Κρήτης 663. 

Τιιτίίηό ΕνεηβεΙίδίε Γ. ΝΐεοΙεί έκ Κρήτης 
1234, 1249. 

ΤυΓίίπό ΕνεηβεΙίδίε Γ. ΜίεΗεεΙίδ έκ Κερκύ¬ 

ρας 1182, 1310. 

Τιιτίίηό Μίεϋεεί ί. Μίεϋεείίδ έκ Κερκύρας 
1158. 

Τυτίίηό Νίεοίειίδ ί. Μίεϋεείίδ έκ Κερκύρας 
954. 

Τυδίοΐί Βεηεόϊείιΐδ έκ Κερκύρας 104. 

Τγρείόί Αη3δΐ35Ϊαδ Γ. Οεοτβϋ έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 1289, 1322. 

νείίετέ δίερΗεηυδ ί. Ιοεηηίδ έξ Ηπείρου 
1564. 

νεηόεΐεείιί ΟίοΓβίυδ έκ Κερκύρας 227, 251. 

νεηόίΐεοϋί Οίοτβίιΐδ έκ Κερκύρας 276, 303, 

338, 348. 

νππίβ Εηιεηυεί έκ Κρήτης 467, 485. 

νετίειπο Ιοεηηίδ ί. Νίεοΐεϊ έκ Κερκύρας 
1503. 

νεηιείιε Οεοτβϊιΐδ έκ Χανίων 66, 86, 112. 

ναδηιυΐπ Ετηεηιιείεδ έκ Χανίων 351, 394. 

νείαηϊ Οεοτβίυδ έκ Κρήτης 465 , 493. 

νβη(ΐΓ3Γπϊηυδ Ηίετοηγηιυδ έκ Κερκύρας 
457. 

νεηίετ Αίεχεηϋει Γ. Αίεχεηότί έκ Κρήτης 
1416, 1425, 1440, 1454, 1470, 1494. 

νεπιοΗα Ιοεηηεδ έκ Κρήτης 63. 

νϊαπίδ Αηότεαδ έκ Χανίων 263, 370. 

νΐεΐαππαδ Αηίοηϊυδ έκ Κύπρου 52. 
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νίηόοίίί Οϊοτβίο ΐ. Οίτοίετηο έκ Ζακύνθου 
1606, 1608. 

νίοηαδ Αηότεεδ έκ Χανίων 232. 

νίΓβΐπαδ Επιεηυεί έκ Κρήτης 19. 

νίίαΐίδ Ηίετοη>Ίηυδ έκ Κρήτης 46. 

νίζζεηιεηο Ρτεηεεδεο Γ. Εεοηετόο έκ Κυ¬ 

θήρων 1595. 
νΐαδίό Αόειπιΐδ Γ. ΟγδΟδευϋ έκ Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως 1316. 

νίπδίό 0>η$ί3ηΐίηυ$ Γ. ϋεηιείπί έκ Κων¬ 

σταντινουπόλεως 1148, 1164, 1197. 

νοίΐέ Αηίοπϊυδ έκ Χανίων 102, 107. 

νοίο Ιοεηηεδ Οϊοτβίυδ 382. 

νοίο ΟίοΓβίυδ έκ Ρέθυμνου 215, 228, 252, 

274, 304, 339, 364. 

νοίο Μίεϋεεί έκ Ρεθύμνου 415. 

νοίίεττε Βείόίδδετε Γ. Αη3δΐ3δίο έκ Ζακύν¬ 

θου 1574. 

νοηόϊείεηιΐδ Ρευίυδ ί. Αηότεε έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 1557. 

νοπάίΐαείιΐ Οϊοτβίυδ έκ Κερκύρας 218. 

νονό Νίοοίευδ ί. Ρϋετείί έκ Πελοποννήσου 
917. 

νυείπα Αη§ε1ο ί. Αηότεε έκ Κεφαλληνίας 
1600, 1602, 1604, 1609. 

ΧεηίΗορυΙυδ Μετευδ έκ Ζακύνθου 316, 

347, 398. 

ΖεηιοδεΗΐ Θετοΐυδ έκ Κρήτης 142. 

ΖεηεετοΙΙυδ Βεδίΐίυδ έκ Χανίιον 51, 75. 

ΖειιεΙιϊ Απίοπΐαδ Γ. Ιοεηηίδ έκ Κεφαλλη¬ 

νίας 751, 772, 793, 826, 853, 881, 911. 

Ζαηοΐιΐ Νίοοίευδ Γ. Αηίοηϋ έκ Κεφαλλη¬ 

νίας 681, 714, 742, 778. 

Ζεηεϋί Νίεοίειίδ ί. Οίονεηηί έκ Κεφαλ¬ 

ληνίας 607, 634, 657. 

ΖεηΙίτί Μ&τευδ έκ Κερκύρας 330, 379, 460. 

Ζεη Αηαδίπδϊυδ ί. ίοαηηίδ έκ Ζακύνθου 
928, 946, 959, 962, 982, 992. 

Ζεη ΟοηδΙαηίίηυδ Γ. ΐ3εοόΐ έκ Κρήτης 777, 

801, 809, 835, 873. 

Ζεηυδ Ρείηΐδ έκ Κρήτης 90, 122. 

Ζετνό Νίοοίααδ έκ Κεφαλληνίας 701. 

ΖοβΓαρΗί Νίεοίπυδ ί. ΤΗοιηε έκ Κρήτης 
1251, 1263, 1299, 1323. 

ΖοβΓαρϋΐ δίερ1ΐ3ηυδ Γ. Οτίδίορίιοτΐ έξ Τωαν- 

νίνων 1279, 1291. 

Ζοϊα ΒΗΓίϋοΙοΓηευβ έκ Κρήτης 297. 

Ζοϊα Ιαοοόυδ έκ Κρήτης 98, 99, 117, 129, 
146, 162, 180. 

Ζοϊ& Νίεοΐ&ιΐδ έκ Χανίων 103, 109, 185. 

ΖοτζεΙίο Αη3δί3δΐυδ ί. δ3ηείΐ έκ Ζακύνθου 
1472, 1493, 1508. 

Ζοτζί Αηίοηϊυδ ί. Εεοηαπίί έκ Κρήτης 1104. 

Ζοτζΐ θ3δρ3Γϋδ Γ. Εεοηαπϋ έκ Κρήτης 
1200, 1223. 

ΖοΓζυΠ Νΐεοίαυδ Γ. Οπαεΐ έξ Ηπείρου 
1554. 

Ζυ3Γί3ηυδ ΡίιΠΐρρυδ έκ Κερκύρας 64. 

ΖυείΐΕΓΟ Εσιαηυεί έκ Ρεθύμνου 167. 

Ζυεο Εηιεηυεί έκ Ρεθύμνου 187. 

ΖιΟείΐ Αηβείυδ Γ. ΙοΕηηίδ έκ Κεφαλληνίας 
1499, 1521. 

Αθηναίος βλ. Αίϋεηευδ. 

Άμπελικόπουλος βλ. Αηιόεΐίεοροΐυδ, Αηι- 

όεΐίεορυΐιΐδ. 1 

Άχέ?.,ης βλ. Αεεϋίεΐΐϊ, ΑεΗεΙί, ΑεΗεΙίυδ, 

ΑεεϋεΙΠ, Αοϋεΐΐΐδ, Αεοΐιείΐϊυδ. 

Β βλ. Β και V. 

Βαρούχας βλ. ν3ηιεΐΊ3, νεηιείια. 

Γ βλ. Ο. 

Γκηργέλης βλ. ΙοτζεΙί. 
Γκίνης βλ. Οϊηΐ. 

Ζο)γράφος βλ. δοοΓΕίΐί, δοβΓαΓίί, δοβΓαρΙπ, 

ΖθβΓ3ρΗΐ. 

Θεοτόκης βλ. Τεοίοείπ, ΤΗεοόοεϋί, ΤΟεο- 

όοείιίη, ΤευίοεΗϊιΐδ. 
Θωμάς βλ. ΤοηίΕ. 

Κ βλ. Ο. 

ΚαροΟσος βλ. Θ3Γαδί, Οαηΐδδίυδ, Οατυδδο, 

Οεηίδυδ. 
Καντακουζηνός βλ. Οπηίαευζεηιΐδ. 

Κόκκινης βλ. Οοει'ηί. 

Λογοθέτης βλ. Εοβοίείίί. 

Μετοχίτης βλ. ΜείοεΗίίΐ. 
Μοσχόπουλος βλ. Μοδείαοραίο. 
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Στρατηγός βλ. 3ΐΓ&Ιίοό, 3ίΓείϊ§Ηό, 5ίΓαΐΐ§ό. 

Χαλκιόπουλος βλ. ^ΙοΗϊορυΙΙυδ, Εαίοίο- 

ροΐο, Ο&ΐοΐιϊοροΐΐ, Ο&ΙΐοΗϊορυΙυδ, (ΓαΙΐ- 
οΗίορυΙο, ΟΗ&ΙΐοΗίορυΙυδ. 

Χαρβούρης βλ. ΟιΤηιγϊ. 
Χαρίτων βλ. <3απΙο. 

Χατζής βλ. Οιαζι. 

Χορτάκης καί Χορτάτσης βλ. Οιοιίδΐϊυδ, 

(λθΓΐ3ΖΖΪ. 

Xριστιανόπουλος βλ. Οιπείίαηοροΐί. 
Χρυσαφϊδας βλ. ΟιπδδεΓϊιΙαδ, ΟΗπδδ&ίΊάβδ. 

Χρυσόσκουλος βλ. Οιι-γδοδοοίοιίδ. 

Ψίμαρης βλ. Ρδίηι&π. 
Ψωμάς βλ. Ρδοιυα. 

Γ. Σ. ΠΛΟΥΜΪΔΗΣ 

22 -8- 1970 

ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΞΟΥ 

Δη μ. Γ κ ί ν η, επί τη όγδοηκονταετηρ ίδι αύτ ου. 

Γενικά. Εις τό Άρχεΐον τής παλαιας σταυροπηγιακής εύβοϊκής μονής 
του "Αγίου Νικολάου, τής άλλως καλούμενης Γαλατάκη, φυλάσσεται 
άγνωστος μέχρι τοϋδε χειρόγραφος κώδιξ 1, φέρουν έπι μεταγενεστέρου εξω¬ 

φύλλου την επιγραφήν : «Βιβλίον 'Ιερών Κανόνων» 2. Πρόκειται, ώς εϊχομεν 
την εύκαιρίαν νά διαπιστώσωμεν έξ αυτοψίας, περί χειρογράφου τής εις 
«φράαιν κοινήν» παραφράσεως3 του Νομοκάνονος του Ναυπλιέως νοταρίου 
Μανουήλ Μαλαξου — ποιηθείσης, ώς γνωστόν, ύπ’ αύτοΰ τούτου του Μα¬ 

λάξου περί τό 1562 ή 1563—, τής όποιας διεσώθη απειρία χειρογράφων4. 

1. Τό Άρχεΐον τής ιστορικής μονής Γαλατάκη έχει πλουσιωτάτην συλλογήν τουρ¬ 

κικών εγγράφων—σουλτανικά φιρμάνια, φετβαδες, ίεροδικαστικαί αποφάσεις κ.ά. , 

τά όποια διαφωτίζουν τήν ιστορίαν τής μονής καί όλοκλήρου τής περιοχής. Μεταφράσεις 
(άποκειμένας εις τό Άρχεΐον τής μονής) ένίων φιρμανίων έξέδωκεν ό Διονύσιος 
Σ. Άλβανάκης, Ιστορία τών Τερών Μονών του Κράτους. Βλ Ιερά Μονή Γαλατάκη 
(Επισκοπή Εύβοιας), έν Άθήναις 1906, σσ. 30 - 31, 35 - 37, 66-68, καί ό Νικόλαος 
Κ. Μπελλάρας, Τό Έλύμνιον (Λίμνη Εύβοιας), Β’ έκδοσις, Άθήναι 1969, σσ. 

222 - 226. Έπι του περιεχομένου τών έγγράφων τούτων, τάς μεταφράσεις των οποίων 
έμελετήσαμεν εις τήν μονήν (Αύγουστος του 1969), θά έπανέλθωμεν άλλοτε. Εις τό αυτό 
Άρχεΐον φυλάσσονται επίσης πατριαρχικά σιγίλλια, πλημμελή έκδοσιν τών όποιων 
έπεχείρησεν (πρβλ. καί Θ ε μ ι σ τ. Β ο λ ί δ η ν, ΕΕΒΣ Α, 1924, σ. 340) ό Δ ι ο ν. Σ. 

Άλβανάκης, ένθ’ άνωτ., σσ. 41 - 63, καί έπανέλαβεν ό Γιάννης Άναστα- 

σόπουλος, Τστορία τών Εύβοϊκών Μονών, Αθήνα 1967, σσ. 39-54. 
2. Ύπό τόν τίτλον αύτόν μνημονεύει τον κώδικα καίό Γ. Άναστασόπουλος, 

ένθ’ άνωτ., σ. 35, όστις άνήγαγε χρονικώς αύτόν εις τόν ιβ'-ιγ' αιώνα, παρασυρθείς 
έκ μεταγενεστέρου σημειώματος, τό όποιον παρενέβαλεν εις τόν κώδικα άλλος ανα¬ 

γνώστης. , _ ,. 
3. Πρβλ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Γ κ ί ν η, Ή εις «φράσιν κοινήν» παραφρασις τού Νομο¬ 

κάνονος τοΰ Μαλαξου, Ελληνικά 8, 1935, σσ. 29 - 47. 
4 Πρβλ. Λίνου Πολίτη, Όδηγός καταλόγου χειρογράφων [Γενικόν Συμ¬ 

βούλων Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος, 17], Άθήναι 1961, σ. 85. Ώς γνωστόν, ό Δ η μ. 

Γ κ ί ν η ς έδημοσίευσε (ένθ’ άνωτ.) κατάλογον 300 χειρογράφων, έτοιμάζει δέ μετά τού 
καθηγητου Νικ. Πανταζοπούλου κριτικήν έκδοσιν επί τή βάσει 68 χειρογράφων (πρβλ. 

Δ η μ. Γ κ ί ν η, Κείμενα βυζαντινού καί μεταβυζαντινού δικαίου εις χειρογράφους 

έν Έλλάδι κώδικας, Άθήναι 1963, σ. 20). 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΑΖ' 22 
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Περί νομοκάνονος δηλονότι άναλόγου προς έκείνους, οί όποιοι, κατά 
την περίοδον τής Τουρκοκρατίας (ΐς-' και ιζ' ιδία αίωνος), έσχον εύρυτάτην 
διάδοσιν μεταξύ των Ελλήνων κληρικών και μοναχών, χρησιμοποιού¬ 

μενοι διά την λύσιν προκυπτόντων εν τή πράξει προβλημάτων λ 

Ό Κώδιξ. Ό κώδιξ είναι χαρτώος, διαστάσεων 21 X 15 έκ., έσταχω- 

μένος διά ξύλινων περικαλυμμάτων έπενδεδυμένων διά βύρσης (ή ράχις έξ 
υφάσματος, έπισκευασθεΐσα μεταγενέστερον), φέρει ύδάτινον σημείον 
(άγκυρα εντός κύκλου), δυνατόν δέ χρονικώς νά τοποθετηθή εις τάς πρώτας 
δεκαετίας του ιζ' αίωνος (έξ αυτού τούτου του κώδικος πάντως ούδέν χρονο¬ 

λογικόν δεδομένον προκύπτει), είναι ακέφαλος2, ελλιπής και κολοβός 3, 

φέρει δέ άκανόνιστον (άτακτον) άρίθμησιν (διά μελάνης εις τό άνω μέρος, 

δεξιά ή αριστερά) κατά σελίδας 4 και άλλην διά νεωτέρας χειρός (διά μο- 

λυβδίδος εις τό κάτω μέρος) κατά φύλλα (1 - 352)δ, γενομένην μετά τήν 
εκπτωσιν ένίων φύλλων του κώδικος. Εις τήν πραγματικότητα πρόκειται, 
ώς θά ΐδοομεν και κατωτέρω, περί 742 σελίδων (371 φύλλων). Ό χάρτης 
τών τελευταίων τριών φύλλων είναι διάφορος, έπί των φύλλων δέ τούτων 
έχουν άναγραφή κατά καιρούς χρονικά σημειώματα μοναχών τής μονήςι;. 

1. Πρβλ. Σπυ ρ . Ν. Τρωϊάνου, Νομοκάνων «πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώ- 

τατον», ό ύπ’ αριθμόν 8 κώδιξ τής Λίνδου, Αρχείο ν Εκκλησιαστικού καί Κανονικού 
Δικαίου ΚΓ', 1968, σ. 38 (καί αύτοτελώς, Άθήναι 1969, σ. 1). 

2. Ή παλαιά άρίθμησις τών σελίδων άρχεται άπό τοϋ άριθμοϋ 9, άπό τής σελίδος 
δέ αότής καί μέχρι τής 31 καταγράφονται οί τίτλοι 146 (έπί συνόλου 292) περιεχομένων 

κεφαλαίων του κώδικος. 
3. Διότι τό τελευταϊον κεφάλαιον δεν τελειώνει εις τό φύλλον 368β (σ. 736, καί 

κατά τήν παλαιών άρίθμησιν 265), άφοϋ άπό τοϋ φύλλου τούτου άρχεται τό τελευταϊον 

κεφάλαιον τοϋ κώδικος. 
4. 9 -144, 169- 183 (αί σελίδες 1-8 καί 145- 168 έχουν έκπέσει τοϋ κώδικος), 

184 - ■185, άντί 198 - ■199, 186- 187 ', άντί 214-215, 188 - 189, άντί 230- 231, 190 191, 

αντί 246- 247, 192- 207, άντί 262 - 276, 208, άντί 279, 209 - 210. , άντί : 294- •295, 211 212, 

αντί 310 - 311, 213 - 214, άντί 326 - 327, 215 - 216, άντί 342 -343 ,217 -218, αντί 358 359, 

219 ■ -220, άντί 374 -375, 221 -222, άντί 390- 391, 223 - 224, άντί 406- 407, 225 226, 

αντί 422- 423, 227- 228, άντί 438 - 439, 229 - 230, άντί 454 -455 , 231 -232, άντί 470 471, 

233· -234, άντί 486 -487, 235 -236, άντί 502-503, 237- 238, άντί 518 - 519, 239 240, 

αντί 534- 535,: 241 - 242, άντί 550 - 551, 243 - 244, άντί 566 - 567. ,245 -246, άντί 582 583, 

247· -248, άντί 596 -597, 249-250, άντί 612-613, 251- 252, άντί 628- 629, 253 254, 

αντί 640- 641, 255 - 256, άντί 656 - 657, 257 - 258, άντί 672 -673 , 259 -260, άντί 688 689, 

261 - ■262, άντί 704- ■ 705, 263 - 264, άντί 720 -721, 265, άντί 736. 

5. Δίς έχουν άριθμηθή διά τοϋ 190 τά φύλλα 190 καί 191. 

6. Τά σημειώματα ταΰτα είναι άνορθόγραφα, ένταϋθα δέ άποκαθίσταται ή ορθο¬ 

γραφία τούτων : «Ετούτος ο νομοκάνονος είναι τοϋ Άγιον Δαυίδ και ΰποιος τον αποξε¬ 

νώσω νά έχω τήν κατάραν τοϋ Θεοΰ καί τής Παναγίας καί τοϋ οσίου Ααυΐδ καί πάντων 

σου τών αγίων, αμήν : 1827, Μαρτίου 20, ^χειροτονήθηκα εγώ ό παπά Κοσμάς (...)» 

^Αγνωστον χειρόγραφον τοϋ Νομοκάνονος τοϋ Μανουήλ Μαλαξοϋ 339 

Γενικώς ό κώδιξ ευρίσκεται εις καλήν κατάστασιν, παρ’ δλον δέ ότι ένια 
τών φύλλων (τά πρώτα καί τά τελευταία) αύτου έχουν έπηρεασθή υπό του 
ύδατος ή του σητός, τούτο δεν έμποδίζει τήν ευχερή άνάγνωσίν του. Ή 
γραφή τού κώδικος είναι έπιμελημένη. Έκάστη σελίς αριθμεί 16 στίχους, 

πλήν τής 213, ήτις άριθμεί 19 (διότι φέρει προσθήκην). Εις τόν κώδικα 
ύπάρχουν έρυθρόγραφα: οί τίτλοι τών κεφαλαίων, αί εις τά περιθώρια 
άναγραφόμεναι πηγαί, τό αρχικόν γράμμα τής πρώτης λέξεως έκάστου 
κεφαλαίου καί ένίοτε τό πρώτον γράμμα τής πρώτης λέξεως έκάστης παρα¬ 

γράφου έχουν γραφή δΓ έρυθρας μελάνης. 

Περιεχόμενα τού κώδικος. Ώς καί άνωτέρω έσημειώθη, ό κώδιξ είναι 
άκέφαλος, καθ’ ότι έχουν έκπέσει αί όκτώ πρώται σελίδες αυτού. Δεν γνω- 

ρίζομεν, κατά ταΰτα, άν τού Νομοκάνονος προηγείτο Προοίμιον. Τάς σελί¬ 

δας 9-31 (φύλλα 5α - 16α, ή ία - 12α κατά τήν παλαιάν άρίθμησιν) καλύπτει 
Πίναξ τών κεφαλαίων, είς τόν όποιον δεν καταγράφονται οί τίτλοι τών 146 

πρώτων, άλλα οί τών 147 - 292 κεφαλαίων τού κώδικος. 

Τό Α' κεφάλαιον φέρει τόν τίτλον : «Περί κριτον ήτοι άρχιερέως τον 
είναι είς πάντας σνμπαθήν, καί νά μηδέν πιστεύει λόγους τίνος χωρίς νά 
έξετάζη». 

’Αρχή : «Πρέπει τόν κριτήν, τουτέστι τόν αρχιερέαν νά μιμείται τόν 
δίκαιον κριτήν καί μέγαν αρχιερέαν τόν κ(νριο)ν ημών ί(ησο·ΰν) χ(ριστό)ν. ..». 

Τέλος :<ϊ.. .ώστε καί αντός ώς άνθρωπος μέλλει νά άποθάνη». 

Εις τήν φαν δΓ έρυθράς μελάνης σημειοΰται: «ματθαίον τον νομοθέτον 
δς ήν ιερομόναχος καί πάνν σοφώτατος τό έπίκλη βλαστάρης», όπερ ύποδη- 

λοΐ, ότι τό πρώτον κεφάλαιον είναι είλημμένον έκ τού Νομοκάνονος τού 
Βλαστάρεως ι. 

Οί τίτλοι τών Β' καί Γ' κεφαλαίων είναι άντιστοίχως οί έξης : «Περί 

(φ. 369°)— «■(..·) ο παρών τόμος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών (...) Νικολάου αρχιε¬ 

πισκόπου, τοϋ λεγομένου Γαλατάκη (τής) νήσου τής Εύρίπον, καί έστω είς ένθύμιον 

(...) καί ό γράψας Διονύσιος ιερομόναχος καί ήγ ον μένος τής μονής τον άγιου Γεωργίου, 

τον λεγομένου (...)» (φ. 370») — «1815, Δεκεμβρίου 6» (αυτόθι) — «Τό παρόν βιβλίον 

υπάρχει (τοϋ) άρχιεράρχου και θαυματουργού (Νικολάου) καί δατις τό άποξενώση νά έχη 

τήν κατάραν (...) καί τής Παναγίας καί τον άγιον Νικολάου)) (φ. 3703) — «1815, Δε¬ 

κεμβρίου 6, Γρηγόριος ό Βατοπεδινός» (φ. 3713). 

Ό έν τφ πρώτο) σημειώματι άναφερόμενος όσιος Δαυίδ ό Γέρων (ις' αί.) έμόνασεν 
είς τήν μονήν Γαλατάκη, είναι δέ ό ιδρυτής τής ομωνύμου μονής (τοϋ [όσιου Δαυίδ τοϋ] 

Γέροντος) παρά τήν Λίμνην τής Εύβοιας. Τό τελευταϊον σημείωμα είναι ίσως ενδεικτικόν 
τής προελεύσεως τοϋ κώδικος. Διόλου άπίθανον ό έν αύτφ Γρηγόριος ό Βατοπεδινός νά 
έφερε τόν κώδικα έκ τής μονής Βατοπεδίου τοϋ άγιου Όρους είς τήν μονήν Γαλατάκη. 

I. Πρβλ. σχετικώς Λ. Πολίτη, ένθ’ άνωτ., σ. 86, καί Δ η μ. Γκίνη, Κεί¬ 

μενα. .σ. 16. 
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τοϋ Νομοκάνονος. 
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δικαιοσύνης και περί τοϋ ποιεϊν δικαιοσύνην ό κριτής και κατάκρισις εις κριτήν 
όπου κρίνει άδίκιος» — «Περί νόμον και τί είναι νόμος». 

Τό τεΛ,ευταίον κεφάλαιον φέρει τον τίτλον : «Περί πώς γράφεται το 
διαςνγιον όταν ο ανδρας μισεύση και λειψή πέντε χρόνους, καί δεν άποστεί/\η 
εξόδους τής γυναικός τον». 

Αρχή : «Προκαθήμενης τής ημών ταπεινότητος, σννεδριαζόντων καί των 
τιμιωτάτων αυτής κληρικών.. .». 

Έκ τοϋ κειμένου τοϋ χειρογράφου έχουν έκπέσει τά φύλλα έκεϊνα, 

τά όποια έκαλύπτοντο υπό των έξης κεφαλαίων : μέρους τοϋ ΜΓ’, ΜΔ' - 

ΞΑ' (18 έν συνόλφ) καί μέρους τοϋ ΞΒλ Τό ΜΓ κεφάλαιον δεν λήγει εις 
τό φύλλον 723, πέρα τοϋ όποιου (καί μέχρι του φ. 85«) έχουν έκπέσει τά 
φύλλα, τό δέ φύλλον 85« ■ β καταλαμβάνει τό τέλος τοϋ ΞΒ' κεφα¬ 

λαίου. Κατά ταϋτα ό τό δεύτερον άριθμήσας τά φύλλα 1 - 352 έπρεπε τό 
έπόμενον τοϋ φύλλου 68 νά μή άριθμήση διά τοϋ 69. Εις τον άκριβή καθο¬ 

ρισμόν τών άπολεσθέντων φύλλων βοηθεΐ ή προηγούμενη καί ή επομένη 
αυτών συνεχής (εις τά τμήματα ταϋτα τοϋ κώδικος) πρώτη άρίθμησις των 
σελίδων (9-144 καί 169 - 183). Πρόκειται, δηλαδή, περί χάσματος δώδεκα 
φύλλων (είκοσιτεσσάρων σελίδων). *Άν δέ εις τά τριακόσια πεντήκοντα 
δύο φύλλα πρόσθεση τις τά δώδεκα ταϋτα, τά τέσσαρα πρώτα (άφοϋ ό κώδιξ 
άρχεται από τής σελίδος 9) καί τά τρία τελευταία, άγεται εις αριθμόν φύλλων 
τριακοσίων έβδομήκοντα καί ένός (έπτακοσίων τεσσαράκοντα δύο σελί¬ 

δων), ως καί άνωτέρω έσημειώθη. Συμφώνως προς τούς υπολογισμούς τού¬ 

τους ήριθμήσαμεν έκ νέου τά φύλλα (κάτω μέρος δεξιά) καί τάς σελίδας 
(άνω μέρος, δεξιά ή αριστερά) τοϋ κώδικος. 

Εις τά φύλα 463 καί 47α αναγράφεται ή ένδειξις «Κεφάλαιον», αλλά 
δεν σημειοΰνται άντιστοίχως οι αριθμοί ΚΔ' καί ΚΕ' τών κεφαλαίων. 

Τέλος, εις τον κώδικα δέν συμπεριελήφθη τό κεφάλαιον ΣΞΖ'. Ό 
γραφεύς τοϋ κώδικος από τοϋ κεφαλαίου ΣΞ<Γ (φφ. 343α-3443) πηδςί 
εις τό κεφάλαιον ΣΞΗ' (φφ. 345α - 3463). Εις τά περιεχόμενα πάντως τοϋ 
κώδικος καταγράφεται ό τίτλος τοϋ έν λόγφ κεφαλαίου : «Τά τών εκκλησιών 
οφφικια ήτοι τών μητροπολιτών, τών αρχιεπισκόπων και επισκοπούν, καί 
αι ένέργειαι αυτών» (φ. 14α). 

Π. Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

'Η συγγραφική παραγωγή του Μάρκου τοϋ Εύγενικοΰ είναι αρκε¬ 

τή ώστε νά τον κατατάσση μεταξύ τών εξαίρετων του φθίνοντος Βυζαν¬ 

τίου συγγραφέων 1. Ικανός αριθμός έν τούτοις τών έργων του παραμέ¬ 

νει ανέκδοτος, έκ τούτου δέ καθίσταται δύσκολος ή καθόλου άξιολόγη- 

σις τής παιδείας τοϋ άνδρός. Τά έκδεδομένα έργα οιακρίνονται εις δε¬ 

καοκτώ έμμετρα, είκοσι θεολογικά, έπτά έπιστολάς, πέντε ποικίλα καί 

τέσσαρα ήθικά - φιλοσοφικά2. 

Τά στιχηρά είναι επιγράμματα κατά τό μάλλον ή* ήττον έκτενή ·\ 
άναφερόμενα εις προσωπικότητας τής εποχής του, εις μονάς, εικόνας 
κλπ. Έκ τών θεολογικών δεκατρία ανήκουν εις την κατηγορίαν έκείνην 
τών έργων — έξ ών κυρίως είναι γνωστός — τών αντιρρητικών κατά Λατί- 

νιον. Δύο είναι έρμηνευτικά τής θ. λειτουργίας, έν άναφέρεται εις τήν νοε- 

ράν προσευχήν τών μυστικών : «*Τησον Χριστέ, υιέ Θεόν, έλέησον με», 

έν κατά τής αΐρέσεως τών Άκινδυνιστών καί τρία έρμηνευτικά χωρίων 
τής Γραφής. Αί έπιστολαί κατά κύριον λόγον είναι σχετικαί προς τήν 
σύνοδον τής Φλωρεντίας ή γραφείσαι προς διαφόρους ανδρας ή τό ποί- 

μνιον τής Εκκλησίας επί τώ σκοπφ στηρίξεως τής ορθοδόξου παραδό- 

σεως. Τά ποικίλα είναι έν συναξάριον, αί έπιτελεύτιοι όμιλίαι του, μία 
μονωδία καί δύο έκφράσεις. Έκ τών τεσσάρων ηθικών - φιλοσοφικών 

1. Περί τών έκδεδομένων καί ανεκδότων έργων του δρα : Κ. Μαμών η, Μάρ¬ 

κος ό Εύγενικός, βίος καί έργον, Άθήναι 1954, σσ. 66-76. Ν. Α. Οικονομίδ ο υ, 
Άρχεΐον Πόντου 19, 1954, σσ. 356 - 381. Κ. Μ α μ ώ ν η, Έπί τοϋ βίου καί έργου Μάρ¬ 

κου τοϋ Εύγενικοΰ, Άθηνα 59, 1955, σσ. 198 - 221. Α. Δ. Κ ο μ ί ν η, Γρηγόριος Πάρδος, 

μητροπολίτης Κορίνθου και τό έργον αύτοϋ, Ρώμη - Άθηναι 1960, σσ. 118-119. 

2. Κ. Μαμών η, Μάρκος ό Εύγενικός..., σσ. 66-71. 

3. Περί της διακρίσεως έπιγράμματος καί ποιήματος, πρβλ. Α. Δ. Κομίνη, 
Τό Βυζαντινόν Ιερόν επίγραμμα καί οί επιγραμματοποιοί, έν Άθήναις 1966, σσ. 19- 

20. Αύτόθι έν σσ. 190-191 γίνεται λόγος πε^ί το·· επιγραμμάτων Μάρκου τοϋ Ευγενι¬ 

κού, τον χρ ισιμοποιηΟόντον μέτρων, παρατίθεται δέ καί βι βλιογραφικός πιναξ των 

έκδό.ιεων. 

4 X. Μ α μ ό ν η, ϋ 0" ό \ (·Τ., < < . - 6* - · · 
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εν υπάγεται εις τήν σφαίραν τής ήθικής. Τά τρία υπόλοιπα έχουν χαρα¬ 

κτήρα έρμηνευπκόν - φιλοσοφικόν ι. Προς ταυτα στενώς συνδέονται έξ 
έπόψεως περιεχομένου και τά νυν έκδιδόμενα έφ’ εξής τρία έργα. 

Ώς άνεφέρθη ό συγγραφεύς είναι κυρίως γνωστός έκ των αντιρρη¬ 

τικών συγγραφών του* ούτως έθεωρήθη ό ύπερασπιστής τής ορθοδόξου 
πίστεως υπό των έχομένων τής παραδόσεως, ανένδοτος δ’ ανθενωτικός 
υπό των Λατινοφρόνων και στερούμενος τής ευρύτητος εκείνης του πνεύ¬ 

ματος, ήτις ώδήγησε τον Βησσαρίωνα κ.δ., εις τό νά άσπασθοϋν τά των 
Ρωμαιοκαθολικών. Τούτο δ’ επειδή τό δουλευσαν μετά τό 1453 γένος 
αύτου κατ’ εξοχήν τά έργα καί τάς γνώμας ήσπάζετο. Προκειμένου δέ 
πάντοτε του έκ τής Δύσεως κινδύνου, είναι φυσικόν έκεϊνα τά έργα, τά 
στηρίζοντα τήν πίστιν άφ’ ενός, παρέχοντα δ’ έξ ετέρου επιχειρήματα 
κατά των Λατίνων, νά είναι περισσότερον γνωστά. Ούτως όμως σχεδόν 
μονομερώς κατέστη γνωστός, διότι ή άλλη πλευρά, ή άποβλέπουσα εις 
έρμιμ/ευτικάς - φιλοσοφικός αναζητήσεις, είναι γνωστή έκ μόνων έξ έρ¬ 

γων, καί τούτων εγκατεσπαρμένων εις παλαιάς, καί ούχί επί τή βάσει 
των σημερινών απαιτήσεων, έκδόσεις. Τά κατωτέρω έκδιδόμενα είναι 
ενδιαφέροντα καί αύτοτελώς, ώς εν συνεχεία θά δειχθή, άλλα καί καθ’ όσον 
προστιθέμενα εις τά τής ανωτέρω κατηγορίας, φωτίζουν περισσότερον 
τήν ελάχιστα γνωστήν άλλην πλευράν των συγγραφών του άνδρός. 

ϊ. Περιεχόμενον1 2 

Τό πρώτον των κατωτέρω κειμένων είναι ερμηνεία τών κυριακών 
λόγων (Ματθ. 11, 21-24), ότι αί πόλεις τών Σοδόμων, τής ΤύρουκαίΣι- 

όώνος θά είχον μετανοήσει, εάν είχον παρουσιασθή εις αύτάς δυνάμεις· 

έκ τούτου προβάλλει προς συζήτησιν τήν απορίαν ό συγγραφεύς : «ήδί- 

κηνται άρα μη Ιδόντες». Ενταύθα κυρίως τίθεται τό πρόβλημα τής έν 
χρόνίρ έλεύσεως τού Χριστού, δπερ είναι έκ τών πρώτων άπασχολησάν- 

1. Παρετηρήθη ήδη ύπό τοϋ Ί ά σ ο ν ο ς Μ. Βατοπεδινοϋ, έκδόντος τοιαύ- 

της φύσεως έργα τοϋ άνδρός, έν τώ περ. Σωτήρ 13, 1890, σ. 65, σημ. (α) ότι «ή ερμη¬ 
νεία αϋτη τοϋ ίεροΰ Μάρκου... έστι κατά τοσοΰτο μάλλον άξια μελέτης, καθ’ όσον εις 
εντελή κατάληψιν καί έρμηνείαν τών ίερών τούτων λόγων παραλαμβάνει έπίκουρον τήν 
έξω σοφίαν, τήν άδελφήν ταύτην τής θεολογίας, καί διά ταύτης λαμπρώς έπιλύει τάς 
προβαλλομένας ένστάσεις είς τά ύπό τοϋ άποστόλου ειρημένα, μηδόλως έν αύτή έπιλαν- 

θανόμενος ή όλως παραμελών ή άποδοκιμάζων καί τά ύπό τών πατέρων τής εκκλησίας 
ρηθέντα...». 

2. Δέν θά γίνη λεπτομερής έκαστου παρουσίασις ει μή μόνον άκροθιγώς ή άνά- 

πτυξις σημείων τινών, τά όποια κατά τό μάλλον ή ήττον παρουσιάζουν νέα στοιχεία διά 
τήν άξιολόγησιν και καθόλου θεώρησιν τοϋ έργου τοϋ συγγραφέως. 
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των τήν ελληνικήν ανατολήν. Στοιχεΐ ακολουθών γενικόν κανόνα ί, κατά 

τούς λόγους τών πατέρων καί τής Γραφής2. Ούτω. λέγει ότι ό Χριστός 
δέν μετέβη εκεί διότι ούτως ή σωτηρία θά συνετελεΐτο τμηματικώς καί 
θά έπρεπε πολλάκις ό Χριστός νά πάθη κατά τούς λόγους τής προς Ε¬ 

βραίους επιστολής (9, 26). Επίσης ότι τούτο δέν έγένετο, διότι, έπρεπε 
τά πάντα νά πληρωθούν κακίας, ώστε νά έχουν ανάγκην κοινής μεταβο¬ 

λής 3. Χρήζει ομοίως προσοχής ή ύπονοουμένη πεποίθησις τοϋ συγγρα¬ 

φέως περί τής σχέσεως τής θύραθεν σοφίας προς τήν ύπό τού Θεού άπο- 

καλυφθεϊσαν εις τούς Ιουδαίους αλήθειαν4. Έν τω αύτω έργω δηλοϋ- 

ται έτέρα θέσις τοϋ Εύγενικοϋ καθ’ ήν ή Γραφή πολλάκις χρησιμοποιεί 
τό καθ’ ύπερβολήν σχήμα προκειμένου νά ώφεληθή ό πιστός, είτε φο¬ 

βούμενος είτε θαρσών έκ τοϋ σχήματος, ενώ κατά τήν έρμηνείαν πρέ¬ 

πει ν’ άναζητηθή διάφορον είς τούς λόγους περιεχόμενον. 

Προς έπίρριοσιν τής εκπεφρασμένης γνώμης ότι ό Μάρκος θά είχεν 
άρκετάς αστρονομικός γνώσεις 5, συνάδει ή, μετά τίνος βεβαίως έπιφυ- 

λάξεως, παρηλλαγμένη πως παράθεσις τών τριών πρώτων στίχων έκ τών 

Φοινισσών του Εύριπίδου : ? . 

τΩ τήν έν άστροις ονρανον τέμνων οδόν 
καί χρυσοκόλλητο ισιν έμβεβοις δίφροις 

"Ηλιε..., 

έν στ. 15 : «ώσπερ ό ήλιος μέσην ονρανοϋ τέμνων οδόν». Κατά πάσαν πιθα¬ 

νότητα διά τοϋ «μέσην» αντί τοϋ «έν άστροις» τού Εύριπίδου ορίζεται 
ή ελλειπτική, ή οδός δηλονότι ήν φαίνεται ότι ακολουθεί ό ήλιος, όπως 
ώνομάσθη αΰτη κατά τούς μετά τον Εύριπίδην -χρόνους.0 καί. παραμένει 
μέχρι τής σήμερον. Τήν ονομασίαν καί θέσιν θά έγνώριζέν ό Μάρκος 
από τών χρόνων τών σπουδών του'. Γίνεται δέ κατόπιν αντιληπτός ό 

1. Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος βυζαντινών μελετών καί κειμένων, έν 

Άθήναις 1961, σ. 101. 
. 2. Πρβλ. Ή λ. Δ. Μ ο υ τ σ ο ύ λ α, Ή σάρκωσις τοϋ Λόγου καί ή θέωσις τοϋ 

ανθρώπου κατά τήν διδασκαλίαν Γρηγορίου τοϋ Νύσσης, Άθήναι 1965, σσ. 109 - 114. 

3. Περισσότερα καί πρός άποφυγήν έπαναλήψεων έν ταΐς ύπό τό κείμενον 

σημειώσεσι. 
4. Βλ. κατωτέρω, σ. 352, στ. 20. 
5. Κ. Γ. Μαμών η, Μάρκος ό Εύγενικός, βίος καί έργον, Άθήναι 1954, σ. 59. 

6. Πρώτος ό άστρονόμος "Ιππαρχος, μέσα τοϋ γ' αί. π.Χ., χρησιμοποιεί τόν 
όρον. Πρβλ. Ο ε γ. Μ ε η ΐ ό ί ιι 8, Ιππάρχου τών Άράτου καί Εύδόξου φαινομένων 
εξηγήσεις, Εΐρδίαο ΜΟΟΟΟΧΟίν, σ. 270. 

7. Ή αστρονομία, ή επιστημονική δήλον ότι γνώσις τών κινήσεων, καί μεγεθών 
τών άστέρων, έδιδάσκετο παρά Βυζαντινοΐς. Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος 
καί πολιτισμός, τ. Α', έν Άθήναις 1948, σ. 125. Επίσης Δ. Κ ω τ σ ά κ η, Ή αστρονομία 
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παραλληλισμός τού νοητού ήλιου του Χρίστου προς τόν φυσικόν. Λέγει 
δέ : «ακριβώς οντω και αυτός (εο. ό Χριστός) έν ένί μέρει κατωκισμένος τε 
και περί ιών, εντεύθεν την αϊγλην.. . έπαποστέλλει». Προφανώς τό «εν 

ένί» αντιστοιχεί προς τό «μέσην», είναι δέ άμφότερα ώρισμένα και ακί¬ 

νητα. Εκφράζεται δέ ουτω τό μυστήριον τής σαρκώσεως, μετά την οποίαν 
ώς εύρίσκομεν και έν τω «Άκαθίστφ», «"Ολος ήν εν τοϊς κάτω \καί των άνω 
ουδόλως | άπήν ό απερίγραπτος Λόγος· | σνγκατάβασις γάρ Θεϊκή | ον 
μετάβασις <5έ τοπική γέγονε | Διά τό δεύτερον πρόσωπον τής 5 Αγίας 
Τριάδος όμιλώνκαι ό συγγραφεύς των Άεροπαγιτικών λέγει: «Καί γάρ ουδέ 
αυτή (δθ. ή ύπεράρχιος του θεαρχικου Πατρός φωτοδοσία) πώποτε τής 
οικείας ενικής ένδότητος απολείπεται, προς αναγωγικήν δέ καί ενοποιόν 
των προνοουμένοίν σύγκρασιν άγαΟοπρεπώς πληθννομένη καί προϊοΰσα 
μένει τε ένδον έαντής άραρότως έν άκινήτω ταντότητι μονίμως πεπηγνϊα 
καί τους έπ αυτήν ώς Θεμιτόν άνανενοντας άναλόγως αντοϊς άνατείνει 
καί ενοποιεί κατά τήν άπλωτικήν αυτής ένο»σιν» ι. 

Τό δεύτερον κείμενον περισσότερον φιλοσοφικόν, είναι άντιπαρά- 

θεσις εις τήν πλατωνικήν πολιτείαν τής κατά Χριστόν. Όπως δέ είς τήν 
τού Πλάτωνος τίθεται τό ερώτημα, είς τό πρώτον βιβλίον, εάν ή δικαιο¬ 

σύνη είναι ή δέν είναι ή θέλησις του ίσχυροτέρου, ομοίως καί ενταύθα 
προβάλλεται ή απορία ότι καθδ>ς φαίνεται και οι νόμοι του Χρίστου ούδέν 
παρέχουν εϊ μή δυνατότητα ελευθερίας δράσεως είς τούς έπιθυμοϋντας 
νά ώφεληθούν έκ τής άνοχής τών χριστιανών ύπεικόντων είς τά κελεύ- 

σματα : «τω αίτοϋντι διδόναι», «συγχωρεϊν έως έβδομηκοντάκις επτά» 

κ.ά.δ. Άναπτύσσων τάς απόψεις του λέγει ότι οί νόμοι του Χριστού δέν 
παρέχουν ευχέρειαν διαπράξεως αδικίας, διότι διακρίνονται είς νόμους 
αφορώντας είς τόν έσω άνθρωπον καί νόμους καθορίζοντας τάς σχέσεις 
τάς έξω τών άνθρώπων. Οί μέν πρώτοι τών ανωτέρω δέν κολάζουν τάς πρά¬ 

ξεις, άλλ’ έπιμελοϋνται τής ψυχής τού συνανθρώπου, έφ’ δσον ούτος 
παρέχει δείγματα μεταστροφής τής βουλήσεώς του, οί δέ άλλοι έν τή εναν¬ 

τία: περιπτώσει προτείνουν τήν εισαγωγήν είς τό δικαστήριον. Οΰτω λέγει 
«πόλιν ολόκληρον ένδέχοιτ άν είναι τοιουτοις νόμοις χροψένην καί πολ- 

λω γε μάλλον ής άνέπλασε Πλάτων ό τών παρ’ 'Έλλησι σοφών κορυ¬ 

φαίος». Είς τό προαναφερθέν χωρίον ίσιος τό πρώτον αναγράφεται τό όνο- 

καί ή αστρολογία κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, σσ. 204-229. Ό 
•Ιωσήφ Βρυέννιος, αναγράφεται, έν Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος, ένθ’ άνωτ., 
σσ. 590-592, ότι πλείστας όσας περί φύσεως, ας καί παραθέτει ό συγγραφεύς, έσφαλμέ- 

νας δοξασίας τών συγχρόνων του άντικρούει. 

1. Διονυσίου τοϋ Αρεοπαγίτου, περί τής ούρανίου Ιεραρχίας, Είυάο 
εί Ιβχί οπίίηυε ρατ ΟϋπΐΟΓ ΗεΠ (δουτοβδ ΟΙίΓεΙίδηΓκ:* 58), σσ. 71-72 (-- ΓΟ 
3,121 Β). 
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μα τού Πλάτωνος έν τοίς έκδεδομένοις έργοις του Μάρκου. Τό τρίτον 
ερμηνεύει τήν αντινομίαν τών λόγων του Χριστού: «Έάν έχητε πίατιν 
ώς κόκκον σινάπεοις, έρεϊτε τω δρει τουτω' μετάβηβι εντεύθεν έκεϊ καί 
μεταβήσεται» (Ματθ. 17,20) καί τών του αποστόλου Παύλου «εάν έχω 
πάσαν τήν πίστιν ώστε δρη μεθιστάνειν» (ΑΓ Κορ. 13, 12). Ή έπιχειρουμένη 
ερμηνεία στηρίζεται κυρίως επί τής άνωτέρω έκφρασθείσης γνώμης του, 
δτι ή Γραφή ύπερβολικώς πολλάκις εκφράζεται* πρέπει λοιπόν νά κατα- 

λήξωμεν, λέγει, δτι καί ενταύθα ή Γραφή μεταφορικώς διαλέγεται δηλοϋ- 

σα έτερα, ών αναφέρει, άτινα καί παραθέτει. 
Έν συνόψει παρατηρούμεν δτι αί επιχειρούμε ναι έρμηνείαι καί παρα¬ 

θέσεις χωρίων γίνονται κατά δύο τρόπους. Πρώτον μέν νοουμένων τών 
χωρίων καί του πνεύματος τής Γραφής ώς παρεχόντων τό νόημα, δπερ 
ευθέως εκφράζει αδτη, δεύτερον δέ νοουμένων τούτων μεταφορικώς ή καθ’ 

υπόνοιαν. Δέν ακολουθεί δηλονότι κατ’ έξοχήν ούτε τήν άλληγορικήν 
Σχολήν τής Αλεξάνδρειάς ούτε τήν κατά τό γράμμα τής Αντιόχειας ι, 
χωρεΐ δ1 ούτος διά μέσης τίνος όδου συνισταμένης έξ άμφοτέρων. 

ι 

2. Χρόνος 

Επειδή δέν υπάρχουν εί μή υπαινιγμοί ιστορικοί έν τοίς έργοις τού 
Μάρκου2, ή χρονολόγησις στηρίζεται είς τό περιεχόμενον αύτών 
Κατατάσσονται τά έργα του είς τρεις διαφορετικός συγγραφικός περιόδους, 

τήν προ τής Συνόδου Φερράρας - Φλωρεντίας, τήν κατ’ αυτήν καί τήν μετ’ 

αυτήν. Ή δεύτερα καί ή τρίτη διακρίνονται διά τε τήν πολεμικήν καί 
αντιρρητικήν κατά Λατίνων *. 

'Ως προς τήν χρονολόγησιν λοιπόν τών έργων έχομεν δύο στοιχεία 
τά όποια μαρτυρούν περί τής δυνατότητος τοποθετήσεως των είς τήν προ 
τής συνόδου περίοδον. Είναι δέ ταύτα : 

1) Ή απουσία έξ αύτών οίασδήποτε πολεμικής κατά Λατίνων. 

2) Ή χροιά τών έργων φιλοσοφική5 άμα καί ερμηνευτική επίσης 

1. Περί τών δύο σχολών. Πρβλ. Κ. I. Λ ο γ ο θ έ τ ο υ, Ή φιλοσοφία τών πατέροιν 
και τοϋ μέσου αίώνος, Μέρος Α', έν Άθήναις 1930, σ. 31. Επίσης Δ. Σ. Μ π α λ ά ν ο υ, 
Οί πατέρες καί συγγραφείς της αρχαίας εκκλησίας, Άθήναι 19612, σσ. 29 καί 82. 

2. Ουδεμία ένδειξις ύπάρχει καί έν τοϊς περιέχουσι τά κατωτέρω έργα κώδιξι. 
3. Κ. Γ. Μαμώνη, ένθ’ άνωτ., σ. 46. Πρβλ. έπίσης ΤΟΠΙ, ΤΗε ΟοιιηοίΙ οί- 

Ηογοποο, Ο&πΛπάββ 1961, σ. 354. 

4. Κ. Γ. Μαμώνη, ένθ’ άνωτ., σ. 44. 

5. Επειδή ή λ. φιλοσοφία άπαντα συχνάκις είναι αναγκαία ή έξης διασάφησις.Είναι 
αδύνατον ένταϋθα νά άναγνωρίσωμεν οίανδήποτε στωικήν λ.χ. σημασίαν είς τήν λ. "Αλ¬ 

λως τε οί στωικοί διαφόρως κατά διαφόρους έποχάς έπρέσβευον περί ταύτης. Πρβλ. 
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άγει,εις. τό νά. προσγράψωμεν ταϋτα μεταξύ τών. προ τής συνόδου συγγρα¬ 

φών αυτού, γνωστού όντος ότι πρό τής συγκλήσεως αυτής ό συγγραφεύς 
ήσχολεΐτο έν τή Μονή· των Μαγγάνων Ι, ένθα έμόναζεν μέχρι τού 1437, 

άποκλειστικώς περί την μελέτην των. Πατέρων καί των Γραφών3. Εις 
αυτήν την εποχήν ανάγονται καί έτεραι θρησκευτικά! μελέτα! αυτού 
δογματικού περιεχομένου3. 

3. Χειρόγραφος παράδοσις1 

Οί λόγοι παραδίδονται διά των.εξής κωδίκων. 

1. Ραπδίηιΐδ §Γ&60ΐΐδ 1292 (Ρ), ΓΓ. 82 - 92, τού ιε' αί.5. Έχρησιμοποιήσα- 

μεν αυτόν ως βάσιν τής έκδόσεως διότι μεμαρτυρημένως γραφεύς των ΓΓ 

Τ ι μ. Ζήση, Τό λογικόν μέρος τής Φιλοσοφίας των αρχαιότερων Στωικών, ’Αθήναί, 
1965, σσ. 33 -39. Ουδείς έτερος των αρχαίων όρισμός δίδει εις τήν λ., τήν έννοιαν, ήν 
έλαβεν έντός του χριστιανισμού. Διά τήν σημασίαν αύτής παρ’ άρχαίοις, πρβλ. Δ. Κ ο υ- 

τσογιαννοπούλου, Φιλοσοφία, έτυμολογία καί έννοια, ’Αθηνά ΞΘ', 1967, σσ. 

191 -197. Παρά τώ Μάρκφ ή λ. σημαίνει αγάπην προς τον πλησίον. Ούτω λέγει σ. 357, 
στ. 55 - 57 «Οί (δο. νόμοι τοΰ Χρίστου) φιλοσοφίαν μεν ημάς έκπαιδενονσιν... επιμέλειαν 

δέ τον ομοφύλου τοσοντον, ώς ή κακεΐνον άμα φιλοσοφεϊν άναπείθειν ή γονν άπασι τρό- 

ποις ώς ένι μάλιστα διορθοϋν». Γενικώτερον έν τώ χριστιανισμφ ή λ., έκφράζει τήν 
τε?ι,είωσιν τοΰ άνθρώπου, τοΰτο λέγει καί ό όρισμός τής λ. υπό Ιωσήφ Β ρ υ ε ν ν ί ο υ; 

έν Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος, ένθ’ άνωτ., σ. 595. ’Ακριβέστερον πρός. τό πνεύμα 
του χριστιανισμού όρίζει ταύτην ό Ισίδωρος Πηλό υ σ ι ώ τ η ς, γράφων Ώφελίφ 
γραμματικω, ΡΟ 78, στ. 1637 «ΟΙ μέν άλ.λοι φιλιόσοφοι τέχνην τεχνών, και επιστήμην επι¬ 

στημών ώρίσαντο είναι-τήν φιλοσοφίαν. Πυθαγόρας , δέ ζήλον σοφίας. Πλάτων δέ κτήσιν 

επιστημών. Χρύσιππος δέ έπιτήδευσιν λόγου όρθότητος... ημείς άληθη φιλοσοφίαν όρι- 

ζόμεθα τήν μηδέν των ήκόντων εις ευσέβειαν καί αρετήν . παρορώ σαν». Περί τής φιλο¬ 

σοφίας έν Βυζαντίφ όρα καί Δ. Ζ ο. κ υ θ η ν ο 0, Τό Βυζάντιον μεταξύ Ανατολής και 
Δύσεως, ΕΕΒΣ ΚΗ', 1958, σσ. 367 - 400, ιδία 386 - 388 καί Ρ. Ό ό 1 § ο γ, Ζιιγ ΒεόευΙυη§ 

νοη Φιλόσοφος υηά φιλοσοφία ίη Βγζεηίϊεοήει· ΖείΙ, Βγζ&ηζ υηάάίε ΕιίΓοράίδοΙιε δΐά&ίβη- 
\νε1ί, 1953, σσ. 197- 208. · . . .. ,. / 

Γ.- Αΰτη ήτο ό καταλληλότερος τόπος διά θεολογικάς άμα καί φιλοσοφικός συγ- 

γραφάς- είσήλθε τφ 1420. Πρβλ. Κ. Γ. Μ α μ ώ ν η, ένθ’ άνωτ., σ. 27. Έν τή μονή, γράψει 
ό V. Οπαηεΐ, ούτος έλαβεν τό όνομα Μάρκος, ένφ πρότερον έλέγετο Μανουήλ, ή δέ 
μονή ήτο έκ τών πλέον όνομαστών καί τό κέντρον των θεολογικων κινήσεων τής πρωτευ- 

ούσης. Πρβλ. V. Ο γ α Γη ε I, Ματς άΈρήέδε, νίε - Εοπίδ - Ποοίτίηε, Εδίιιάίδ ΡΓ&ηοΐδοαηδ,· 

XXXVI, 1925, Βατοείοπε - 83.ΓΠ3., σ. 425. . - 

2. Κ. Γ. Μαμών η, ένθ’άνωτ. σ. 27. ·. . 

3. Αύτόθι, σσ. 28 καί 48. ■ 
4. Σχεδόν πλήρης κατάλογος τών ανεκδότων: έργων τοΰ Μάρκου. Εύγενικοΰ 

παραδίδεται ύπό τής Κ. Γ. Μαμών η, ένθ’. άνωτ., σσ. 172-176. Πρβλ. και τήν υπό 
Ν. Α. Οικονομίδου, Βιβλιοκρισίαν, Άρχεΐον Πόντου 19, 1954, σσ. 356 - 381. 

λ. 5. Εκτενής τούτου περιγραφή έν Γεωργίου τοΰ^ Σχολαρίου, Άπαντα 
τά Εύρισκόμενα, τ. I, Ρ&πδ, 1928, σσ. XXV -XXIX. 
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3 -110ν είναι ό Θεόδωρος ’Αγαλλιανός ι, ό όποιος καί μαθητής τοΰ Εφέσου, 

ώς έν τινι λόγω αυτού μαρτυρεί2, έχρημάτισεν. Ή παιδεία αυτού γνωστή 

έκ τών πλείστων καί: ποικίλων συγγραφών του, άπήλλαξε πολλών ορθο¬ 

γραφικών λαθών τον κώδικα, τά ελάχιστα δέ τά όποια παρετηρήθησαν 

προφανώς οφείλονται εις Ιαρδίΐδ ομίεπιί. 

2. δίημΐίίουδ 1787 (δ), ΓΓ. 243ν- 248Γ, τού ιζ' αί.3. 

3. ναΐορεάίηιΐδ 478 (V), ΓΓ. 89ν - 97Γ, τού ιε' αί.4. 

■ - 4. ΑίΙιοηΐεηδΐδ 2972 (Α), ΓΓ. 421Γ-434ν, τού ιζ' αί., ευρισκόμενος έν 

τή έν ’Αθήναις Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Οί άνωτέρω περιέχουν καί τά τρία έργα. Τό τρίτον δέ κατά σειράν 

παραδίδεται μεμονωμένον καί διά του Μοδςυεηδϊδ 423 (Μ), ΓΓ. 84 - 85ν, τού 

ΐς-' αί; 5. ■'··■·'" 

Τμήμα τοΰ πρώτου έργου σφζεται εις τον έν τή μονή Τβήρων κώδικα 
388, ΓΓ. 843Γ - 844™, όν δεν κατέστη έφικτόν νά άναγνώσωμεν. Επίσης άνευ 
αποτελέσματος έμεινεν ή προσπάθεια χρησιμοποιήσεως τών Κοιδίκων 339 

τής μονής Παντελεήμονος 7 καί 988 τής Ρουμανικής Ακαδημίας8, έν οΐς 

σφζεται τό δεύτερον έργον. ι 
Μετά πλείστων δέ έτέρων έργων τού αύτοΰ συγγραφέως εύρίσκοντο 

καί οί τρεις λόγοι έν τω άπολεσθέντι κώδικι 196 τής Μονής Κοσινίτζης ί(, 

όστις καί έθεωρεΐτο τέως ώς αύτόγραφος 10. 

Καί έξ άλλων στοιχείων άλλα κυρίως έκ δύο διαφορών, αί όποΐαι 
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191-197. 
4. δορΙίΓοηίοδ Ευδίπιΐΐπάεδ, Οαί&ΐοβίιε οί ίΗε Οτεείί ηι&ηιΐδεπρίδ ίη 

Ιΐιε ΕίότΕΓγ οΓ Ιάβ ηιοηδδίεΓγ οί ν&Ιορεάί οη ν&Ιορεάί οη Μί. ΑΐΙιοδ, Ο&ηιδπιίβε 1924, 

σσ. 96-97. 
5. VI & <3 ί ηι ί γ, δίδίεηιαίίόεδίίοε ορίδ&ηίε ηιοορίδε) ΜοδΙίουδ^ο) δΐηοά&Γηο) (Ρα- 

ίπαχ^ε)) ΒίδΙίοίΗεΕί, I, Κυοορίδί ΟτεόεδΙάΚ Μοδοοιι 1894, σσ. 326- 329. 
6. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοΰ Άγ. “Ορους Ελλη¬ 

νικών Κωδίκων, τ. II, Θ&ηώπάβε 1900, σσ. 122- 139. 

7. Ένθ’ άνωτ., σ. 364. 
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8Γεοε§ίί, ί. II, Βυε&Γβδί 1940, σ. 137. 
9. Αρχαιολογικόν Παράρτημα ΙΖ' τόμου τών Ελληνικών ΦιλολογικοΟ Συλλόγου 
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σ. 67, καί Κ. Γ. Μ α μ ώ ν η, ένθ’ άνωτ., σ. 45. 
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υπάρχουν έν τοις κώδιξι δυνάμεθα μετά πιθανότητος νά εϊπωμεν δτι ακολου¬ 

θούν ούτοι δύο παραδόσεις. 

1. Εν τφ Γ. 88ν τού Ρ παραδίδεται : «τήν θαυματουργικήν δνναμιν 
εΐχον ($ο. οί απόστολοι) εις δέ τό κολάζειν. .. άπαξ μόνον έπϊ άψυχω και 
τούτο) δένδρω την κολαστικήν έπεδείξατο δνναμιν». Μετά δέ τό κολάζειν 
ύπάρχει κενόν αντιστοιχούν εις τρεις λέξεις. Οί κώδικες νδΑ έν τφ 
αυτω τόπω παρέχουν «ή είκαϊον τι ποιεϊν διασεσωκώς». 'Ο Μ έχει «ή 
είκαϊον τι ποιεϊν ονχ οντω ραδίαν έπεϊ καί αυτός ο δεσπότης αναρίθμητους 
ανθρώπους διασεσωκώς». 

2. Έν τω Γ. 89ν ό Ρ δίδει «μεσονσης ημέρας γενήσεται νύξ και ονχϊ 
νύξ κατά τό προφητικόν λόγων». Μετά τής γραφής ταύτης συμφωνουν οί 
νδΑ. Ό Μ διαφέρει παραδίδων «μεσούσης ημέρας γενήσεται ννξ και ούχ 
ημέρα καί ννξ καί ονχι ννξ κατά τό προφητικόν λόγων». 

Προφανής καθίσταται ή κοινή παράδοσις των ΡνδΑ και ή διάφορος 
του Μ. Ό Άγαλλιανός αντιγράφων προκειμένου νά κατάστρωση τόν Ρ 
συνήντησε ίσως δυσκολίας, άφήκε δέ τό κενόν, ϊνα συμπληρώση τούτο 
άργότερον, πλήν ένεκα διαφόρων λόγιον δέν έφερε τούτο εις πέρας. 

Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού Λύσεις αποριών τής θείας Γραφής 

1 

Τον αντον, λύσεις άποριών τής Φείας γραφής 
Ρ3Γ. §γ. 1292 

ί. 82γ ΕΙ οι Σοδόμοιν πόλεις Τνριοί τε καί Σιδώνιοι δυνάμεις Ιδόντες μετε- 

νόησαν άν, ήδίκηνται άρα μη ιδόντες· καί διατί μή καί προς εκείνους ή επιδη¬ 

μία του σωτήρος γεγένηται τούς μάλλον αν σωθέντας, εϊ γε τοιοντων άπή- 

5 λαυσαν ; 
Λ ν σ ι ς : 
"Οτι μέν κατά σάρκα την του Θεόν παρουσίαν πιστευομένην έν χρόνοι 

γε ώρισμένω καί τόπω γενέσθαι έχρήν φανερόν* ούτε γάρ τοϊς εκ τον αίώνος 
ί. 82ν έκασταχον | διορθώσεως δεομένοις παραγίνεσθαι θεόν σαρκί τό εΐκός εϊχεν' 

10 «εδει» γάρ άν οντω «πολλάκις αυτόν από καταβολής κόσμου παθεϊν», όις ό θειος 
εΐπεν απόστολος* ούτε μην παραγεγονότα πάσιν 6μου καί κατά ταντόν εμφανή 
χρήματίζειν, άλλ’ έν χρόνω μέν ω αυτός έγίνωσκε μάλιστα διαφέρειν. 'Ότε 
δηλαδή καί τής κακίας επί πάντας χεθείσης κοινής έδεϊτο τά πράγματα μετα¬ 

βολής τε καί θεραπείας, εθνει δέ τω θεοφιλεϊ μάλιστα καί ω έξ αρχής έπήγγελ- 

15 ται δωρεάς τίνος λόγω, ϊν ώσπερ ο ήλιος μέσην ουρανού τέμνων οδόν, ώς 
ποιητής ήδη τις εΐπεν, έκεϊθεν τήν δνναμιν διά πάντων εκπέμπει τόν τε ονρα- 

2-3 οί. Μ&ίΐΗ. 11,21-24, Ευο. 10,13. 7 οί. 3οίι. Ι,ΐ4, Κ,οιη. 8,3. 8 οί. Οοη. 49,ίο, 
ΜΐοΗ. 5,ι, Ηοότ. 9,10. 10 Ηβδτ. 9,20. 11 -12 οί. Αοί. 1,7, Οαΐ. 4,4. 13 οί. Κ,οηι. 1,29. 

14 οί. Οοη. 3,15. 16 οί. Ευτίρ. ΡΚοοηίδδ&ο 1-3. 

ΡνδΑ 1 τον αντον οηι. νδΑ απορία ίη ηι&Γβ. δ 6 λνσις ίη ηιαι-β. νΑ 10 γάρ 

οιη. 8 11 εμφανή : έμφανίζειν δ 12 χρηματίζειν οηι. δ 

7. έν χρόνω : Τό πρόβλημα τής έν ώρισμένω χρόνω παρουσίας τοϋ Χρίστου άπη- 

σχόλησεν ένωρίς τόν Χριστιανικόν κόσμον. Ό Ωριγένης εις παρατήρησιν τοϋ Κέλσου 
«νϋν άρα μετά τοαοντον αΙώνα ο θεός άνεμνήσθη δικαιώσαι τόν των ανθρώπων βίον, πρό- 

τερον 0έ ήμέλει» άπήντησεν ώς έξης : «Κατά γάρ έκάστην γενεάν ή σοφία τοϋ θεόν εις 

■ψυχάς, άς ευρίσκει όσιας μεταβαίνονσα φίλους θεού κατασκευάζει». Ώριγένους, Κατά 
Κέλσου, ΡΟ 11. 1037Α. Πρβλ. και ερμηνείαν τοϋ α' τροπαρίου τής γ' φδής τοϋ κανόνος 
εις Ευαγγελισμόν «Εξέλιπεν αρχών έξ *Ιούδα, ο χρόνος επέστη δέ λοιπόν...» έν Νικο¬ 

δήμου Αγιορείτου, Έορτοδρόμιον, έν Βενετία 1836, σ. 217. 
13. κακίας... χεθείσης. ..-.ΌΓρηγόριος ό Νύσσης έντφ λόγω εις τήν 

γέννησιν τοϋ Χριστοϋ λέγει: «'Ο θεός επί των εσχάτων ήμερων παραγίνεται, δτε ονκ ήν 

ό συν ιών καί έκζητών τόν θεόν’ δτε πάντες έξέκλιναν άμα ήχρειώθησαν... δτε προς τό 

άκρότατον μέτρον ό τής κακίας ζόφος ηϋξησε’ τότε έπεφάνη ή χάρις», ΡΟ 46, 11320. 

13- 14. έδεϊτο.. . μεταβολής... : Ό Γρηγόριος Νύσσης έν τφ ιε' κεφαλαίφ τού 
μεγάλου κατηχητικού λόγου γράφει· «έδεϊτο τοϋ ίατρεύοντος ή φνσις ημών ασθενή- 

σασα, έδεϊτο τοϋ άνορθονντος ο έν τφ πτώματι άνθρωπος», ΡΟ 45, 48Β. 
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μή τυφλώττονσιν, ακριβώς οντω καί αυτός εν ενι μερει κατωκισμένος τε και 
περιιών, εντεύθεν την αϊγλην της ούρανίου διδασκαλίας και των θαυμάτων εις 

20 πάντα κόσμον έπαποστέλλει καί άμα τον έθνους εν ώ έγεγόνει, μή μόνον άμί- 

κτιος, άλλα καί ζηλοτνπως εγοντος προς τά λοιπά των εθνών. Ονδ’ ήν δυνατόν 
έξ αρχής αυτόν έπιχωριάζειν έκείνοις, εϊ μή πάντη έμελλεν άποστύ/σεσθαι των 
οικείων, ο καί όνειδίζοντες έλεγον «μή εις τήν διασποράν των' Ελλήνων μέλλει [ 

83γ πορεύεσθαι καί διδάσκει.ν τους "Ελληνας ;». Οντω μεν ούν ούκ αυτός έπιδεδή- 

25 μηκε τοϊς περί ών ό λόγος, ον μήν ονδ’ οντω παρέλειπε τήν ενδεχόμενην εκείνων 
γενέσθαι πρόνοιαν. Κοινώς μεν άπασι τόν φυσικόν νόμον ένθείς, ένοικον όντα των 
πραττομένων δοκιμαστήν, Ιδίως δε έπιπέμπων έκάστοις ανδρας αρετή διαφέρον- 

τας, οδηγούς προς αυτήν έσομένους- οϊον Ντνενίταις μεν Ίωνάν, αντοϊς δέ τούτοις 

18 οί. Ρ'δ. ΠΟ,ΐ) Η<Λ>γ. 1,13. 20 οΓ. ΙοΗ. 1,7. 23 - 24 Μι. 7,35. 25 οί. Αεί. 14,ιη - 17. 

26 οί. Κοηΐ. 2,η -15. 27 οί. Ιλιο. 4,23. 28 οί. Ιοη. 1,2, Χιιο. .11,29. 

23-24 τών 'Ελλήνων. τών εθνών 8 27 δέ: δή 3Α 28 ροδί Ίωνάν δοηυοηίϊα 

ίΐΐΐεπι ηι&ηα δοπράι ί« Α 

18. οΰτω καί αυτός : Συνήθως ό Κύριας ονομάζεται ήλιος δικαιοσύνης, νοητός κ.ά.' 

πρβλ. Γρηγορίόυ Νύσσης «έπέφανε τής δικαιοσύνης ό ήλιος τοϊςέν σκότει καί 

σκιά καθημένοις», Λόγος εις τήν Γεννησιν τού Χριστού, ΡΟ 46, 11320. Επίσης Μα- 

ξ ί μ ο υ Ό μ ο λ ο γ η τ ο ύ, έν τω περί άγάπης, ένθα «Ώσπερ ό ήλιος ανατελλων και 

τον κόσμον φωτίζων, δείκννσί τε έαντόν καί τά νπ αύτοϋ φωτιζόμενα πράγματα, ^ οΰτω 

καί ό τής δικαιοσύνης "Ηλιος τω καθαρω νώ ανατέλλουν, καί εαυτόν δείκννσί καί πάν¬ 

των των νπ αύτοϋ γεγονότων καί γενησομενών τούς λόγους», ΡΟ 90, 981, ήε\ ^ _ 

20. εις πάντα κόσμον : Πρβλ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ Ά ρ ε ο π α γ ί τ ο υ, «Πάντα μέν ούν 

τά όντα μετέχει προνοίας έκ τής υπερουσίου καί παναιτίον θεότητας έκβλυζομένης- ού 

γάο άν ψ εί μή τής των όντων ουσίας και άρχής μετειλήφει», Περί τής ούρανίου Ιεραρ¬ 

χίας, δοιίΓΟΟδ ΟήΓέίίοηηοδ, 58, Ρ&ηδ 1958, σ. 93 (=ΡΟ 3, 1770). 
“ -70 - 21 - έθνους... εθνών : Διά τής λ. ονομάζονται οί τε Εβραίοι και οί ειδωλολατραι* 

δμοίον περιεχόμενον δίδεται εις τήν λ. Οπό τού έν εύρυτέρμ έννοια διδασκάλου τού Μάρ¬ 

κου, Ιωσήφ τού Βρυεννίοο* πρβλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , Σύλλαβος Βυζαντινών μελετών 

καί κειμένων, έν Άθήναις 1961, σ. 603. „ 
25 σϋδ' οντω παρέλειπε : Εξακολουθητικός υπάρχει ή πρόνοια του θεού. Ο Διο¬ 

νύσιος Αρεοπαγίτης, έν τφ «Περί θείων ονομάτων» λέγει, «ούδέν τών όντων 

εστίν άπρονόητον», ΡΟ 3, 733 Α. , Τ , 
26. κοινώς... ένθείς: Πρόκειται περί τής ηθικής συνειδήσεως, περί ης Ιωαν- 

νης ό Χρυσόστομος έντή δωδεκάτη «εις τούς άνδριάντας» όμιλία αυτού, κεφ. 

3 λέγει · «Εξ άοχής πλάττων ό Θεός τον άνθρωπον νόμον αύτώ φνσικώς έγκατέθηκε. καί 
τί ποτέ έστιν νόμος φυσικός ; τό σννειδός ήμϊν διήρθρωσε καί αντοδίδακτον έποίησε τήν 
γν&αιν τών καλών καί τών ον τοιούτων», ΡΟ 49, 131. 

ν 27 - 28. ιδίως... έσο μένους : Ίσως ένταύθα νά έκφράζη τήν έποψίν του περί τών 

σχέσεων τής φιλοσοφίας προς τήν άλήθειαν. ' 
Οί πρώτοι τών Χριστιανών έπίστευον ότι ή αρχαία φιλοσοφία δεν είναι ξένη τής 

10-9-1970 

Μάρκου Εφέσου τού Ευγενικού Λύσεις αποριών τής θείας Γραφής 

Σοδομην ο ϊς τον φιλόξενου Λώτ, Τυρίοις δε και Σιδωνιοις έστι μεν οπού και 
80 αυτός παραψανων ήλθε γάρ φησιν «εϊς τά όρια Τυρόν και Σιδώνος», οτε 

καί τής χαναναίας τήν πίστιν εφανερωσε κεκρνμμενην. Τα πολλά δε προς 
εαυτόν αυτούς έκκαλονμένος διά τής φήμης καί τών θαυμάτων, «οί» γάρ 
«περί Τυρόν καί Σιδώνα πλήθος πολύ, άκούσαντες όσα έποίει ήλθον προς αυτόν», 

ο καί δήλον, ώς ονδέν άν έγένετο πλέον τοϊς άνιάτως έχουσιν ούδοτιονν εΰερ- 

35 γετηθεϊσι. Τών τε γάρ πρότερον οί μεν Νινευϊται πιστεύσαντες τω κηρύγματι 
καί ταντα στενής οντω τής προθεσμίας ούσης μετανοήσαντες διεσώθησαν, 

οί δέ έν Σοδόμοις καί προ τούτων οί έν τή γενεά Νώε τοσαντης άπολανσαντες 
ί. 83ν μακροθνμίας τε καί προνοίας ονδέν άπώναντο \ καί δια τούτο πνρι και νδατι 

κατεκλνσθησαν. Τών τε ύστερον επί τής αυτόν παρουσίας, ή μέν χαναναΐα 
40 καί προ τής ευεργεσίας μεγάλην έπεδείξατο πίστιν, όπερ ούν καί έμαρτνρήθη.^ 

Καί τάχα πού τινες ολίγοι τών προς αυτόν ερχομένων όντως έπίστενσαν, οί 
δέ πολλοί καί ευεργετούμενοι καί τα θαύματα βλεποντες ου ξννιεσαν. Ηδη 
δέ καί πιστενοντες ένιοι ούκ έπιστεύοντο- «ό γάρ Νήσους» φησιν «ούκ 

έπίστευεν εαυτόν αντοϊς». 
45 Ούτως ή μοχθηρά προαίρεσις καί διεστραμμένη παντόπασιν, ονδαμό- 

29 οί. Οβη. 13,12. 30 Μα 7,24, ΜαίίΗ. 15,21. 31 οί. ΜαίίΗ. 15,28. 32 οί. Μαΐίΐι. 
9,28, Εαα 4,14. 32 - 33 Μα 3,8. 35 οί. Ιοη. 3,5. 36 οί. Ιδιά. 3,ίο. 38 - 39 οί. Οεη. 
19,9,24 , 6,13 , 7,17 . 39 - 40 οί. Μ&ΙΐΗ. 15,22 - 28. 43 οί. Ιοίι. 12,37, Ιδ. 53,ι. 43 - 44 Ιοίι. 2,24. 

31-32 προς εαυτούς έκκαλονμενος δ 33 φησί ροδί Τυρόν ΡνΑ 40 αύτοϋ 

ροδί τής 8 μεγάλψ ίίοΓ&Ιυιη ίη δ 

θείας διατάξεως καί οικονομίας. Ό προ τού Χριστού λόγος άπεκαλύφθη αύτοΐς ώς σπερ¬ 

ματικός λόγος. Περί ών και περί τού ορού όρα Κ. 1. Λογοθέτου, Ή φιλοσοφία 
τών Πατέρων καί τοΰ μέσου αίώνος, έν Άθήναις 1930, σ. 64 καί αύτόθι σημ. 1,2. Ο 
Κλήμης Άλεξανδρεύς έν Στρωματεΰσι λέγει διά τήν φιλοσοφίαν «αλήθειαν 

οΰσαν, εικόνα εναργή δωρεάν τοϊς "Ελλ.ησι δεδομενην», Οοΐϊΐεηδ ΑΙοχιιηιΙγϊηυ5, δΐΓοηι&ΐα 
νοη Οίίο δίδΗΙίη, Γοίρζί£ 1960, τ. 2, σ. 13. Άργότερον έγένετο δεκτόν ότι αί άληθεΐς 
προτάσεις έλκουν τήν καταγωγήν αύτών έκ του Μωυσέως. Οί άνθρωπισται έν τούτοις, 
του ια' αι., έπανέφεραν τήν διαδασκαλίαν περί σπερματικού λόγου. Πρβλ. Γρηγορίου 
τοΰ Παλαμά, Συγγράμματα, Επιμέλεια Π. Κ. Χρήστου, τ. Α, Θεσσαλονίκη 1962, 

σ. 373, σημ. 4. 'Ο Γρηγόριος Παλαμάς έν τούτοις δέχεται τήν παλαιάν δόξαν διό καί 
αυτόθι5 λέγει «Ίομεν μέν ούν, εϊ τι χρηστόν αντοϊς (δθ. τοϊς "Ελλησι) έκεΐθεν (δο. τών 
Εβραίων) έκ παρακρονσμάτων μετειλημμένον, άλλα καί ουνήκαμεν έπισκεψάμενοι μή 

προς τήν όμοια ν διάνοιαν έξειλημμένον». Ό Μάρκος ενταύθα μή ποιών διάκρισιν πιθα¬ 

νότατα φαίνεται πιστεύων περί τής αύθυπάρκτου, θεία έπινεύσει, έλληνικής φιλοσο¬ 

φίας. Κατωτέρω (σ. 358,83) άλλως τε περί ταύτης λέγει ότι «καί οϋτοι (5ο. οί φιλόσο¬ 

φοι) τιμάν οϊδασι αρετήν υπό τοϋ φυσικού κινούμενοι νόμον». 

36. στενής... οϋσης : Υπονοείται τό κήρυγμα Ιωνά τοϋ προφήτου όπερ έλεγεν 
«ετι τρεις ήμέραι καί Νινευί καταστραφήσεται», Ιωνάς 3,4. 

Έπετηρίς "Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 23 
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θεν οϊόε κερδαίνειν, ήν ο θεός ένάγειν προς τάγαθόν άεΐ βούλεται, δι άπάσης 
οικονομίας· ον γάρ δη βία καί τυραννίδι προσήκε. Ναι, φησίν, αλλά ταντα 
μεν οϋτως εχειν ανάγκη, τό <5έ ζητονμενον ήν, δτον χάριν εϊρηκε ταντα τό 
άψενδέστατον ατό μα. 

50 Προς δη τοϋτο φαμέν ότι πάαι τρόποις έργων τε καί λόγων χρώμενος 
ό θεός των προς ήμετέραν ωφέλειαν ανντεινόντων, ουδέ τω καθ’ υπερβολήν 
λεγομένω τον λόγου σχήματι παραιτεϊται κεχρήσθαι. Καί ώσπερ επί τον 
μέλλοντος απειλεί πολλάκις ονκ εις έργα τους λόγους έξάγων άλΧ ανεχόμενος 

54 διαψενδεσθαι τούτους, μετανοονντων ημών, δπερ επί τον 3 Ιωνά γέγονε, τον 
ί. 84Γ αυτόν τρόπον επί τον παρελθόντος, νπο\θέαεθι καί νπερβολαϊς εις -ζήλον 

αρετής επάγεται τους μαθητευομένους, όόσπερ άν τις εϊποι δεσπότης προς 
άγνώμονας δούλους εί άλόγοις τάς προς υμάς ευεργεσίας έχαρισάμψ ηνγνω- 

μόνησαν άν' ή εϊ διδάσκαλος όαυνέτοις καί άμνήμοσι μαθηταϊς εί λίθοις τά 
μαθήματα παρεθέμην έπηκολούθησαν άν, ον πόντους των αλόγων ή λίθων εις 

60 λογικήν τινα φύσιν μεταβληθησομένων. 

Οντω καί νυν ονκ ένεδέχετο μέν εκείνους εις υπερβολήν κακίας έληλα- 

κότας μετανοήσαι καί τά έπηρτ η μένα διαφνγεϊν, ονδ' άν ότιοϋν παράδοξον 
εϊδον ή χρηστόν έπεπόνθεσαν. 'Ωκονόμηται δέ ο λόγος παρά του φιλανθροο- 

ποτάτον θεόν πρός τήν των άκονόντων ωφέλειαν, καί τούτω τω τρόπου πολλά 
65 δυνησόμεθα των εν ταις γραφαϊς δοκούντων διαφωνειν τή ένεργεία των πρα- 

46 οΓ. Κοιη. 8,28. 46-47 οί. ΕρΗ. 3,2, Οοΐ. 1,25. 47 ΜαΙίίι. 11,2ΐ, Ειιο. 10,13. 

50 οί. 2Τ5. 2,17. 54 οΓ. Ιοη. 3,4. 57 οΓ. 2Ρε. 2,ι2. 58 - 59 οΓ. Γόε. 19,40. 

48 έχει Α 56 εί εηίβ δεσπότης 8 57 ήμάς 8Α 58 εΓρΟδί ή οηι. Ρ 
άμνήμοσι : άγνώμοσι δ ή εί λίθοις νδΑ 60 τινα οιη. 8 63 έπεπόνθησαν Α 65 των 

οπι. 8 

47. ού γάρ δή βία : Ό Γεώργιος Σ χ ο λ ά ρ ι ο ς έν τώ «Περί θείου προορι- 

σμοϋ» έπιλέγεί οτι «ούδέ πρός τάγαθόν βιάζεται (δθ. ό θεός) τήν όνθρωπίνην προαίρε- 

σιν», "Απαντα, τ. I, Ρατίε 1928, σ. 431. 
63 - 64. ’Ωκονόμηται... ωφέλειαν : Γενικώς είπεϊν τά τής θείας προνοίας έργα 

συντείνουν πρός τήν ώφέλειαν τών πιστών και συντήρησιν αύτών πρβλ. Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου: «Αλλά καί τοϊς γινομένοις κακοίς άγαθοπρεπώς ή πρόνοια κέχρη- 

ται, πρός τήν αυτών ή άλλων ή ίδικήν ή κοινήν ωφέλειαν, και οίκείως έκαστον τών δντων 

προνοεϊ». Περί θείων ονομάτων, ΡΟ 3, 733. Ό Σ χ ο λ ά ρ ι ο ς, έπίσης ένθ’ άνωτ., σ. 443, 

γράφει: «Συντέμνει τε (δθ. τήν ζωήν ό Θεός) τω φαύλως βιοϋντι επί τό άλλοις βέλτιον, 

ώς άν μήτε βλάπτοιντο ζώντος καί ώφελοϊντο τή τής πονηριάς βίαια τομή», ό α ύ τ ό ς 
έν τω «Περί τών άνθρωπείων ψυχών, τί αύταΐς γίνεται μετά τήν τών σωμάτων άπαλλα- 
γήν» παρατηρεί : «Τον θεοϋ δννόμεως αγαθότητάς τε περιουσία χρωμένον καί τω κακώ 

πρός τήν τον καλόν συντήρησιν τε καί αϋξησιν», "Απαντα, τ. I, σ. 510. 
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γμάτων έπιλύειν καί σνμβιβάζειν από γάρ τών οικείων ήμϊν καί συνήθων 
φοονών ή γραφή πολλαχοϋ διαλέγεται καί οντω τά κατάλληλα έπιτίθησι 
φάρμακα. 

ί. 84Γ Πολλήν τινα δοκοϋσιν οι τοϋ Χρίστον νόμοι τοϊς άμαρτάνουσιν ευρυχω¬ 

ρίαν τεμεϊν’ εί γάρ τοϊς οίκείοις έκέλευσε μαθηταϊς άφαίρονμένοις μέν τό 
ί. 84ν ίμάτιον προστιθέναι καί τον χιταινα, άγγαρενομένοις δέ έπιδαψιλεύεσθαι, | επί 

κόρρης 6έ παιομένοις έμπαρέχειν καί τήν έτέραν, αίτουμένοις δέ α βούλεται τις 
5 διδόναι καί, έπί τούτοις, άφιέναι τοϊς άμαρτήσασιν έβδομηκοντάκις επτά, 

τί γε άλλο ή πάντα μέν αποκλείειν δικαστήρια καί νόμους, πάσι δέ άνέδην 
επιτρέπει τοϊς βονλομένοις έμπαροινεϊν τοϊς έπιεικέσιν; έτι δέ εί τ αυτόν 
αγαθόν Ιδία τε καί κοινή, τις μέν άν πόλεις οντο.ι σνσταίη, τίνων δ3 άν αρξειε 
τοιούτοις νόμοις χρωμένη ; 

10 Λ ύ σ ις : 
Πρός δή ταντα φαμέν δτι μάλιστα μέν ον θατέρω μέρει νομοθε τών έξω 

τών νόμων εϊασε τό λοιπόν, άλλ’ εί μέν εϊεν άμφότερα τής αύτον αγέλης 
έπίσης νποκείσονται δήλα δή τοϊς νόμοις, καί έκάτερος έκατέρω βονλήσεται 
τοϋθ’ δπερ αντώ παρά τοϋ ετέρου, τοϋτο γάρ έν έτέρω κεϊται νόμω. «Καθώς 

15 θέλετε» φάσκοντι ποιεϊν νμϊν τους ανθρώπους, οντω «καί υμείς ποιείτε αυ¬ 

τό ϊς». Εί δέ καί παρεκβήσεται θάτερον μέρος έπί τό βιάζεσθαι καί πλεονε- 

κτεϊν, άλλα γε υπό τής Θατέρον, φιλοσοφίας άγόμενον, ήξει πόντους έπί τό 
μέσον καί τήν ισότητα καί νπομνησθήσεται τών όφειλομένων. "Οπερ καί 
ληστάς τινάς φασιν ένί τών πατέρων έπιθεμένους ποιήααι, προσεπιδόντος γάρ 

20 αντοϊς έκείνον καί δ νπελίπετο τών σκενέϋν, αυτούς άναστρέψαντας άποδοϋΐ’αι 
ί. 85Γ πάντα τω ήδικημένω καί τον λοιποϋ πέπαυνται | τοϋ κακονργεϊν. 

"Ωστε καί ήν οι νόμοι δοκοϋσιν άφαιρεϊσθαι τών πειθομένων ισότητα, 

διά τό παιδεϋσαι φιλοσοφεϊν, μάλλον έπανορθοϋντες φαίνονται λνομένην. 

2-3 οί. Μ&ίίΐι. 5,39 - 43, Γυε. 6,29. 5 οΓ. ΜεΚίι. 18,22, Οεη. 4,24. 14 -16 Γυο. 6,3ϊ 
οΓ. Μ&ίΐΐι. 7,12. 18-21 Ιοςιΐδ ηοη εχδίδί. 

1 απορία ϊη ιη&Γ§. νδ 2 οίκείοις : δικαίοις 8 3-4 παιομένης δέ αηίε έπί κόρρης 

νδΑ 6 τε ροδί δικαστήρια Α 10 λύσις ϊη ιη&Γ§. νδΑ 14 αύτώ : έαντώ ν8Α 19 ροδί 
ποιήααι ίοΐίυηι 424ν ναοιηιηι ρτ&εόεΐ Α 20 ύπελείποντο Ρ 

3. άγγαρενομένοις : «Τό γάρ άγγαρενσαι τοντο έστι τό αδίκους έλκύσαι, καί αν ευ 

λόγου τινός, καί έπηρεάζοντα. *Αλ?έ όμως καί πρός τοντο έσο παρατεταγμένος, ώστε πλέον 

παθεϊν ή εκείνος βούλεται ποιήααι», Ιωάννης ό Χρυσόστομος, έντώ «*Υπο- 

μνήματι εις τόν άγιον Ματθαίον τόν ευαγγελιστήν, ΡΟ 57, 268. 
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Και καθάπερ των έξω νόμων οι μεν εισι διανεμητικοί και φυ'λακτικοι τον 
25 ίσου τε καί δίκαιον, οι δε έπανορθοιτικοί, τον αυτόν καί ενταύθα τρόπον 

διανεμητικοί μεν καί κοινή πάντων ό τά αυτά τοις παρ’ ετέρων ήμϊν έπιζη- 

τονμένοΐζ ποιεΐν παραινούν, επανορθωτικοί δε οι λοιποί των προειρημενών. 

Πλην εκεί μεν διά κολάσεως ιός τό πολλά καί ζημίας οι Επανορθωτικοί των 
νόμων την ισχνν έπιδείκνυνται, καί ον την γνώμην ούδαμού τον ήδικηκότος, 

30 άλλα τάς έξω πράξεις έπανορθούσιν. 5Ενταύθα δέ προς την γνώμην αυτήν ή 
πρόνοια βλέπει τον νομοθέτου καί τ αυτήν έπανορθοϋΐ’ βούλεται. Τό μεν γάρ 
τοϊς έξω νόμοις καί δικασταϊς έψ> οις ήδίκηται προσιέναι καί των δικαίων 
τυγχάνειν παντός έοτι καί τον βουλωμένου, χριστιανού δε αληθούς ον τό άφη- 

ρημένον τοσοντον άπολαβεϊν, πολλών γε δει καί άμύνασθαι τον λελνπηκότα, 

35 όσον την γνώμην διορθώσαι τη κακία παρενεγβεϊσαν. Καί τούτον έχει σκοπόν 

ί 85ν V πρόζ την τον κακόν φοράν νποχωρησις και το προσ φιλοτιμεϊσθαι τους 
άδικοϋντας’ ον γάρ κακω τό κακόν, αλλ αγαθό) πάντως ιάται. 

Έπεί τοι γε άν τούτο μη προχωρη τάχα πον παντάπασιν ηλιθίου καί 
άσυνέτον τον παροξύνοντας οντος, προσαρμοστέον έτερον νόμον, δς τον ήδι- 

40 κηκότα, πρώτον μέν αυτόν μόνον έπειτ εφ ενός ή δνοϊν έτεροί εϊτ επί πόσης 
της εκκλησίας διελέγχειν κελεύει. Καθόλου γάρ εκείνο ειδέναι χρεών, ώς 
ονδείς σχεδόν νόμος απλώς καί άδιορίστως επί πάντων εφαρμόζειν δύναται 
των πραγμάτων, φύσει τούτων άορίστων δντων τοιούτονς γάρ είναι τους 
λίγους ανάγκη οϊα τά υποκείμενα περί ών οι λόγοι, λόγοι δέ τινες καί οί 

45 νόμοι. Προσερανιστέον ούν έκάστω τά λείποντα παρά των συγγενών καί ομοίως 
έχόντων, ίν ή πάσα νομοθεσία σύμφωνος έαντη καί καταλλήλως έχονσα διά 
πάντων άποφανθή. Καί όταν κελεύη τώ αίτοϋντι διδόναι, προσθετέον τό ώ 
δει καί δ καί δτε καί ώς* ον γάρ δή καί τοις χοίροις τούς μαργαρίτας 
δοτέον, ώς εϊρηκεν έν έτέροις, ονδ5 άν αΐτώσι δήπου καί πολ,λά βούλονταν 

39 - 41 οΓ. ΜαίΟι. 18,15 - ιτ, ϋί. 15,η. 47 οί.ΜαηΙι. 5,12, Ιυο. 6,30. 49 οΓ. ΜαίίΗ. 7,6. 

38 μή ροδί άν Ρ 42 απλώς ροδί ούδείς Ρ 46 έχονσαν 8 49 έν οηι. δ 

24. οί μέν (νόμοι) εισι : Ό Βασίλειος Καισαρείας έν τή έρμηνείμ αύτοΰ 
εις τον προφήτην Ήσαΐαν, ΡΟ 30, 164Α, διακρίνει τούς νόμους εις «προστατικούς μέν 

ών ποιητέον, απαγορευτικούς δέ ών ού ποιητέον». 

37. Αρχαιότατη ή παροιμία, πρβλ. Αισχύλον, ίϊ&ΕΓηυηίυη 349: «μή κακοϊς 

Ιώ κακά». Ό Ηρόδοτος έν III, 53 : «Φιλοτιμίη κτήμα σκαιόν μη τφ κακω τό κακόν 

ίώ». Τά αυτά σχεδόν και έν Θ ο υ κ ι δ ί δ ο υ Ε, 65. Διήκει δέ και διά τοϋ Βυζαντινού 
κόσμου, ό Γρηγόριος Παλαμας έν τινι επιστολή του λέγει «έν τφ άγαθφ τό κακόν ίάσθαι». 

Βλ. Στ. Κουρούση, Γρηγορίου Παλαμα τέσσαρες ανέκδοτοι έπιστολαί προς 
Άγιον “Όρος, ΕΕΒΣ ΛΒ', 1963, σ. 345,52, καί Γρηγορίου Παλαμδ, Συγγράμματα, ένθ’ 

άνωτ., Β', σ. 511,4. 
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50 καθάπερ ουδέ τώ μαινομένω μάχαιραν, ίν έτερους και εαυτόν αποκτεινη. 

Κάνταϋθα τοίννν τον άφ εαυτόν καί τής τον ήδικημένου φιλοσοφίας 
μή σννιέντα, 6ι ετέρων λοιπόν έπιστρέφειν κελεύει και ό σκοπος, οπερ είπο- 

ί. 86Γ μεν, [ ή τον ήδικηκότος διόρθωσις, οντος γαρ έστιν ό ηδικημενος ως αληθώς. 

Καί «εάν σου» φησιν «άκούση, έκέρδησας τον αδελφόν σου»" τις άν ούν αξιως 
55 νμνήσειε τους τοιούτονς νόμους, οί φιλοσοφίαν μέν ημάς έκπαιδενουσιν έν 

αντώ τώ πάσχειν κακώς, επιμέλειαν δε τον ομοφύλου τοσοντον ως ή κάκεΐνον 
άμα φιλοσοφεϊν άναπείθειν ή γούν άπασι τρόποις ώς ένι μάλεστα διορθονν. 

"Αμα δέ δήλον ώς καί ή έπανίσωσις τώ ήδικημένω πολλώ γε βέλπιον 
καί σεμνότερον ή κατά τούς εξοιθεν περιέσται νόμους. Ει δ’ ές τοσοντον ό 

00 ήδικηκόίς έλάσει θηριωδίας καί άλογίας, οος ελεσθαι παρα τώ αδελφώ μετά 
των εθνικών τετάχθαι καί τελωνών, ονδέν άν οϊμαι χείρον νποσταιη τής 
Εκείνου ζημίας ό Εν τοϊς άλλοις ήδικημένος, εϊ μή άρα παντάπασιν οντω 
μικροψύχοος έχοι καί άγεννώς ώς τά φθαρτα νομιζειν εαυτό) τιμιωτέρα τής 
άφθαρτου τον αδελφού ψυχής, δν γε ουδέ μαθητήν ετι κλ,ητέον Χρίστον, άλλ 

65 ένα πάντως Εκείνων, οϊς καί μετά τό δόξαι πιστεύσαι, ό Κύριος έλεγεν- «εάν 
νμεϊς μείνητε Εν τώ λόγω τώ εμώ, αληθώς μαθηταί μού Ε?τε, καί γνώσεσθε 
την αλήθειαν», ώς ον πάντως μενοϋσιν ουδέ την άλήθειαν επιγνωσομένοις, 

δ καί μετ όλάγον Εδειξαν ον καταφρονητικούς μόνον, αλλά καί νβριστικώς 

Γ 8άν αύτώ προσφερόμενοι. ] Ό τοιούτος καν τοϊς έξο)θεν προσελθη δικαστηριοις, 
70 ού μέλει τή Εκκλησία λοιπόν, τάξεις γάρ εισι των πιστών εν αυτή και διάφοροί 

καί βαθμοί καί ον πάντα ανάγκη τον πιστεύοντα τώ Χριστώ καί μαθητήν 
είναι τον πιστενομένου, καθάπερ Εδείξαμεν. Οντω μεν ούν οί νόμοι καί άμφο- 

τέροις τοϊς μέρεσι τά γιγνόμενα σώζονσι προφνλασσονται τε μη αδικεϊν και 

ήδικηκότος Επανισονσιν. 
75 Εντεύθεν δέ δήλων ώς καί πάλιν ολόκληρον Ενδέχοιτ’ άν είναι τοιοντοις 

νόμοις χρωμένην καί πολ<.λώ γε μάλλων ης ανεπλασε Πλατών 6 τών παρ 
'Έλλ,ησι σοφών κορυφαίος· δ γάρ επί τής δυοϊν κοινωνίας εδείχθη τούτο καί 
εφ όλης πόλεως ούδέν άπεικός φνλαχθήναι, κοινωνία γάρ πλειόνων ή πόλις 

Ες ταύτό σννελιθόντων. 

54 ΜείίΗ. 18,15. 61 - 62 Μ&ίίΗ. 18,17. 65 - 67 ΙοΙι. 8,31 - 32. 

50 αυτόν Ρ 54 άν οηι. Ρ 54 ή μας οιη. Α 58 ή οηι. Α 73 γινόμενα Α 79 έν 

ταντό νδΑ 

70 - 71. τάξεις... βαθμοί: Ό Νικόδημος Άγ ι ο ρ ε ί τ η ς, ένθ’ άνωτ.^, σ. ιθ 
γράφει ότι «ώς έν τή ούρανίω ιεραρχία είναι εννέα τάγματα, οντω και εν τή κάτω. Αρχιε¬ 

ρείς, ιερείς, διάκονοι’ υποδιάκονοι, άναγνώσται, ιράιλται, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί». 

78 - 79. Όρθότερον ό Βασίλειος Καισαρείας, ένθ’ άνωτ., ΡΟ 30, 149Β, 

λέγει, ότι «πόλις έστί σύστημα ανθρώπων έκ διαφόρων επιτηδευμάτων επί κοινωνιμ βιον 

συγκεκροτημένον». 
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80 "Ωστε καί πρός φιλοσοφίαν άμα και προς ασφάλειαν ούδένας άν τις ενροι 
βελτίονας νόμους των υπό τον σωτήρος ημών είσενηνεγμενών. ’ Αλλ έξω τής 
αντον αγέλης ό κοινωνός και ούδέν αντίο μέλει των παρ’ εκείνον νόμων; 

μάλιστα μέν και ούτοι τιμάν οιδασιν αρετήν υπό τον φυσικόν κινούμενοι 
νόμον και αιδεϊσθαι τους οϋτω φιλοσοφονντας. Εί δ’ ούν, άλλ’ ενταύθα λοιπόν 

85 είσίασιν οι περί φιλοσοφίας υψηλοί νόμοι και τής των παρόντων υπεροψίας 
και τής εν τοις δεινοϊς καρτερίας, ον μην αλλά και αι περί τούτοον προρρήσεις 

ί. 87Γ ίκαναί προς θάρσος άλεϊψαι μετά τής | των μελλόντοιν έ?πιίδος· «εν τω κόσμω» 

γάρ φησι «θλιψιν έχετε, αλλά θαρσεϊτε» καί εαυτόν τιθείς εις υπόδειγμα, 

«εί ό κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε οτι εμέ πρέοτον υμών μεμίσηκεν». Εί 
90 δ’ άρα τις ενταύθα και διά των έξω δικαστηρίων δννηθείη διαλύσασθαι τά προς 

τον ήδικηκότα, καινόν ονδέν ονδ’ άπάδον τοις νόμοις. "Ωσπερ γάρ οϊ ίδικοί 
νόμοι τοϊς μεμαθητευμένοις τω λόγω τής πίστεως, οντοο καί οι κοινωνικοί 
δήλον οτι τοις κεκοινωνηκόσι κεϊνται τής αυτής πίστεως, ΐν άμφότερα τά 
μέρη νπακονειν έχη τω λόγω καθά εϊρηται, καίτοι γε ονδ’ εκεί καθάπαξ έκώ- 

95 λύσε τον δικαστηρίου την χρήσιν τό γάρ τή εκκλησία κελενειν είπεϊν δικα¬ 

στηρίου καθίζοντος ήν. Έκώλυσε δ’ αν ίσως επί απίστων δικάσασθαι, καθάπερ 
καί ό απόστολός φησι' «τολμά τις υμών πράγμα έχων κρίνεσθαι επί τον αδί¬ 

κων ;» ον μην αλλά καί τον ήδικηκότα κελεύει προ τον δικαστηρίου διαλύ- 

σασθαι τω ήδικημένω" «τί» γάρ φησιν «άφ’ εαυτών ον κρίνετε τό δίκαιον ;» 

100 όδσθ’ όπερ αν αύτοί βούλοιντο προ πάντων οι δικασταί πραγμάτων απηλ- 

λάχθαι μηδενός οντος ήδικημένον μηδέ καταβοώντος, τούτο κατορθονσιν 
οι τον χριστόν νόμοι παρά τοϊς πειθομένοις. Οντ’ άρα των κειμένων ονδέν 

ί. 87ν άναιρονσι καί προσεπανορθοϋσιν | ιδία τε καί κοινή τάς πόλεις φιλοσοφίαν 
είσηγονμενοι την άκριβεστάτην άμα καί κοινοτάτην. 

105 Εκείνους δέ γε τους τοϊς άποστόλοις Ιδικώς δεδομένους προς τό κήρυγμα 
πεμπομένοις άποστολικονς ήγητέον νόμους καί τω τότε καιρω χρησίμους 
καί ονκ άπαιτητέον αυτούς ονδένα των καθ’ ημάς μάλιστα ραθνμούντοιν, 

οΐον τό μή κτήσασθαι δύο χιτώνας καί τό μή αΐρειν εις οδόν βαλάντιον μηδέ 
ράβδον μηδ’ υποδήματα· καί γάρ αυτός αυτούς έλυσε δεικνύς οτι καί προς 

110 καιρόν έδωκεν επί τό πάθος ερχόμενος. «Νυν» γάρ φησιν «ό εχων βαλάντιον 
αράτω καί πήραν». 

Ονδέν ούν άδύνατον ούδ’ άπάδον οντ αναιρετικόν πολιτείας ό δεσπότης 

87 οί. Τϊί. 1,2. 87 - 88 Ιοίι. 16,33. 89 .Τοίι. 15,18 οί. ΜαίίΗ. 10,22. 95 οί. Μαίίΐι. 
18,17. 97 - 98 ΙΟιγ. 6,ι. 99 Ευο. 12,57. 108 οί. ΜεΙΙΗ. 10,ίο. 110 - 111 Ειιο. 22,30. 

84 εί όέ ήν Ρ εί δέ ούν 5 88 φησιν 5Α εξετε 3 96 έκώλνσε άν 8 109 ρά¬ 
βδον μηδέ μηδ' υποδήματα 8 
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ημών ένομοθέτησεν ό Χριστός, άλλ ώσπερ αυτός επί σωτηρία τον γένους 
άπαντα τον εν σαρκί διήγαγε βίον, οντω καί σωτηρίους έθετο νομούς και οίς 

115 μάλιστα χρώμενοι πρός τε τά παρόντα εύδαιμονήσομεν και προς τά μείέλοντα 

ελπίδας άγαθάς εξομεν. 

113 οί. Μ&ΐίΗ. 17,ι. 114 οί. Ωο. 4,12. 

116 έΡπίδα αγαθήν Υ8Α 

5 

^ Του αύτοϋ έτέρα άπορία 

Εί καί ή σμικροτάτη πίστις, ως Ισομεγέθης είναι κόκκω σινάπεωζ, όρη 
μεθίστησι, πώς ονδείς τώ>ν αποστόλων ούτε των λοιπών αγίων τοιοντόν τι 

4 πεποίηκεν, όσα γε καί φανερόν είναι ,* πώς δε και ο θειοτατος Παύλος, πάσαν 
ί 88Γ έφη την πίστιν τούτο δύνασθαι; «εάν έχω» \ γαρ φησι «πάσαν την πιστιν 

ώστε ορη μεθιστάνειν»" εί πάσα πώς ώς κόκκος σινάπεως; και ει οίς κοκκος 

σινάπεως πώς πάσα; 

Λ ύ σ ις : 
Πρώτον μέν εκείνο είδέναι άξιον τούς μέλλοντας διασώζειν την τής Γρα- 

10 φής συμφωνίαν, δ καί επί παντός λόγου χρήσιμόν τε καί αληθές, ώς αι έκαστα¬ 

χόν λαμβανόμεναι παραβολαί πρός την των υποκειμένων νοημάτων δήλωσιν 
ον κατά πάντα τό συγγενές πρός αυτά εχονσιν οϋθ’ ήμϊν εν άπασι χρησιμεύον- 

σιν, άλλ έν τι καί δεύτερον ίσως έξ αυτών λαμβάνοντες τα λοιπά παραιτού¬ 

μεθα. ΙΌ,έπτη γονν εαυτόν διορρύττοντι την οικίαν παραβάλλοντας τον Κυρίου, 

15 κατά την δεντέραν αντον παρουσίαν, τό μέν τον κλέπτου έργον και 0ή και τον 
τρόπον ώς ονδέν οικεία τω πράγματι παραλ&ίπομεν τό δ’ αϊφνίδιόν τε καί 
άπροσδόκητον εκλαμβάνομεν «ονκ οϊδατε» γάρ φησι «ποια ώρα ό Κύριος 
υμών έρχεται»" οντω καί όταν εαυτόν μέν άμπέλ,ω τον δέ πατέρα γεωργω 
παρεικάζη ον την πρός τον πατέρα σχέσιν αντον νοονμεν' εϊη γάρ αν όντως 

2 οί. Μαΐίή. 17,20, Μο. 11,23, Ευο. 17,ο. 5-6 ΙΟ>γ. 13,2. 14 οί. Μ&ίΟι. 24,43, 

Ευο. 12,39, ΙΤΙι. 5,2, Αρ. 3,3, 16,15 17 -18 Μ&ΙίΙι. 24,43. 18 - 19 οί. ΙοΗ. 15,ι, Ιγ. 2,21. 

1 Τίίυΐυε Ρ : απορία τον αύτοϋ Μ απορία ΐη πι&γ§. ν8Α 6 πάσαν 3 κόκ¬ 

κος... κόκκος : κόκκω... κόκκω Μ 8 λύσις ροεί πάσα ΐη ιώεγβ. ν3Α λύαις του 
αύτοϋ ΐη πΐ3Γ§. Μ 9 βί’ δέον άξιον Α 12 πάντα : παν 8 18 ημών Υ8Α 
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20 άλλότριος τής αντον ουσίας ώσπερ ή άμπελος τον γεωργόν, καθά τοΐς άρεια- 

νοϊς έδόκει κακώς έκλαμβάνονσιν, άλλα την προς ημάς δηλονότι καθ' ήν ήμίν 
ί. 88ν γινόμενος συμφυής όντως ήμϊν εαυτόν ήνωσε καθάπερ ήνωται | φύσει τή 

αμπελ.ω τα κλάματα. Και ενταύθα τοίνυν εκ τής τον σινάπεως κόκκον παρα¬ 

βολής ον την σμικρότητα πάντως, αλλά το πολυδύναμον έκληψόμεθα νοονντες 
25 ούτως, ιός εάν εχητε πίστιν ίσα δυναμένην κόκκω σινάπεως, ονδέν δ τι των 

αδυνατών τή φύσει δοκονντων νμϊν ούχ νπάξει καί μεταστήσεται, τάχα δέ 
ούδ’ αυτή ή σμικρότης άχρηστος, άν μή προς τό ολίγον καί μέρος, άλλα προς 
τό αφανές τε καί κρύφιον αυτήν έκδεχώμεθα· καί γάρ οι άγιοι μιμηταί τον 
σωτήρος δντες προς μέν τό ενεργετεϊν ανθρώπους καί επανορθοϋσθαι πηρώματα 

00 φύσεως ή προαιρέσεως ότι μάλιστα πρόχειρον την θαυματονργικήν δύναμιν 
ειχον, εις δέ τό κολάζειν ή εϊκαϊόν τι ποιεϊν ούχ ούτω ραδίαν, έπεί καί αυτός 
ό δεσπότης άναριθμήτονς ανθρώπους διασεσοοκώς άπαξ μόνον επί άψνχω 
καί τούτο) δένδρω τήν κολαστικήν έπεδείξατο δύναμιν, έφ' ψ καί τό ρητόν 
τουτί διωρίσατο · «εάν» γάρ φησιν «εχητε πίστιν ώς κόκκον σινάπεως ού 

05 μονον το τής συκής ποιήσετε, άλλα κάν τώ δρει τούτω είπητε’ άρθητι καί 
βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται»" μονον ονχί λέγων <ώς «εάν εχητε πίστιν 
καί μή διακριθήτε», ον πρόχειρόν τε καί έκκειμένην, άλλ' αφανή τε καί κρν- 

φίαν ώς «θησαυρόν έν όστρακίνοις σκενεσι», τά πάντων άδυνατώτατα δοκονν- 

39 τα γενησεται, κελενόντων νμών. 

ί. 8?!' "Επειτα καί τούτο ίστέον ό)ς | ενίοτε ή γραφή τώ καθ' υπερβολήν λεγο- 

μένω τον λόγου σχήματι κέχρηται των πραγμάτων κατ' αλήθειαν ούχ ούτως 

έχόντων, ώς έχει τό «εάν οντοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται» καί τό «ούδ' 
αυτόν οϊμαι τον κόσμον χωρήσαι τά γραφόμενα βιβλία». Τοιοϋτόν έστι καί 
τό παρόν. "Υπερφυές γάρ τι καί άδύνατον ενδείξασθαι βουληθείς 6 σωτήρ 

45 όρους μεταθεσιν είρηκεν, έπεί άλλως γε τό μετακινείν τούς τής φύσεως ορούς 

22 - 23 εΓ. .ΤοΙί. 15,5. 25 - 26 εΓ. Μηίίΐι. 17,2ο, Μο. 11,23, Ευε. 17,6. 28 -29 εΓ. ΕρΗ. 

5,ι 30 - 31 εί. Ευε. 10,17. 32 εΓ. Ευε. 7,*ι. 32 - 33 εΓ. ΜβίίΙι. 21,ι». 34-36 

ΜβΙίΗ. 21,21, εΓ. Με. 31,28, Ευε. 17,6. 38 ΪΙΟογ. 4,7. 42 Ευε. 19,ίο. 42-43 ΙοΙι. 
21,25. 45 εΓ. Μ&ΙΙίι. 21,21, 17,20, Με. 11,23, Ευε. 17,6. 

20 άλλότριον νδΑ 21 άλλά ίίεπίΐυηι ΐη 8 27 ού<5’ αυτή νδ ουδέ αυτή Ρ 29 ροδί 
ονζες και Μ 30 3πίε φύσεως Μ ρΓ3.εβεί σώματος, $εά εοΓΓεείΐο εδί ρπηΐ3. ηΐ3ηυ 
31 - 32 ΐηίετ κολάζειν εί άπαξ δραίΐυηι ναευυιη ΐη Ρ ή είκαϊον τι ποιεϊν νδΑ 33 έπεδεί- 

ξαντο 8 34 κόκκω 8 37 και μή όιακριθήτε οηι. ΡνΑΜ ουδέ πρόχειρον 8 τ.έ οηι. Μ 
39 ημών ΡνΑ 43 χωρήσαι ροδί οϊμαι 8 εί δυρ. Ιΐη. Μ 45 άλλως τε 5 

20-21 Πρβλ. «Ό δέ ’Άρειος άντικρνς τή άληθεία μαχόμένος κτίσμα καί ποίημα 

προσηγόρευε καί τό ήν ποτέ δτε ούκ ήν», Θεοδωρήτου Κύρου, Εκκλησιαστι¬ 
κής ιστορίας, λόγοι πέντε, ΡΟ 82, 885Β. 
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ένθα μηόεμία καλεΐ χρεία δρη τε έξαίρειν τής γης καί σνκάμινον έν θαλάττη 
μεταφντεύειν, ο φησιν έτερος ευαγγελιστής ούτε προς τον σωτήρος ήν ούτε 
προς των αυτού μαθητών έπιδεικτιοόντών δέ τινων καί δοξομανούντων ανθρώ¬ 

πων ού γάρ απλώς ούτως έκπλ.ήξαι τώ θεώ καί τοϊς θειοις ανδρασι δια των 

50 σημείων έστιν ο σκοπός, αλλά διττήν αύτοϊς αει ταντα χρείαν παρέχεται 
τούς τε δεομένονς ενεργετήσαι καί διά τούτων αντονς τε και τους ορώντας 
ή καί ακούοντας επί τήν πίστιν χειραγωγήσαι■ Δια τούτο και τοϊς Φαρισαιοις 
επειδή μή άρκούμενοι τοϊς προς εύεργεσίαν άνθρώπων σημειοις «εξ ουρανού 

ί. 8?ν σημεϊον έζήτουν» έξ άπονοίας, ήπερ άν εκείνοι είργασαντο ψανητιώντες, | ει 
55 τήν δύναμιν ειχον, έπιπληκτικώς μάλα καί άποτόμως ο Κύριος «γενεά» φησι 

«πονηρά καί μοιγαλλς σημεϊον επιζητεί, καί σημεϊον ού δοθήσεται αύτή ει 
μή τό σημεϊον Ιωνά τού προφήτου», τότε φησιν αυτή τό προσήκον σημεϊον 
έξ ούρανοϋ δοθήσεται, δτε επί σταυρού τής ζωής αύτών εμού κρέμα μενού 

μεσούσης ημέρας γενησεται νύξ καί έσται ημέρα καί ούχ ήμερα και νυξ και ουχι 
ΙΜ/Μ Τ'Λ «τ,-Τν/ΐι ΊΆί/Τιΐ! VI // ΟΓϊ/ΐ\*ί ΤΡ ·)/Π ί ) ί/ΤΥΐ 

τού υιού τού όνθροθπου κατά τον Ιωνά τύπον εκπληρωθή, οπερ ονκ αλλέως 
ήν ενδεχόμενον. Κατά μέν τήν ημέραν τού Πάσχα δέον ^παθειν αυτόν, ήτις ην 
ή Παρασκευή* καί γάρ εις άναίρεσιν αμαρτίας αντί τού παλΜίον αμνόν τώ 
πατρί θυσία προσήγετο" κατά δέ τήν κυριακήν άναστήναι, ΐνα ήμϊν αντί τής 

(55 έβδομης εις εορτήν ή όγδοη δοθή τύπος ούσα τής μιας καί ακατάληκτου ημέ¬ 

ρας μετά τήν ένθένδε κατάπανσιν υπέρ ής πολλά τε καί πολλαχον τοϊς άγιοις 
προφήταις υμνείται. Τούτο τοίνυν έδόθη το σημεϊον τοϊς αλαζοσιν, εξ ού 

46-47 εΓ. Ευε. 17,6. 53 - 54 3οΗ. 20,30, Ευε. 11,16, Μαίίΐι. 16,1. 55 - 57 ΜηΙΙΙί. 12,39, 

εΓ. Με. 8,38. 57 - 58 εΓ. Μ&ίίΐι. 24,30. 61 εΓ. ΜαίίΓι. 12,40. 62 - 63 εΓ. Ευε. 22,15, ίο, ίίοΗ. 

19,14. 63 εΓ. Εχ. 12,5, 29,18, ΙοΗ. 1,29, 36. 65 εΓ. Εεν. 23,36. 

46 θαλάσση Ρ 52 ή οηι. Μ 56 επιζητείς δ 59-60 καί έσται ήμερα καί ούχ 

ημέρα καί νύξ οηι. ΡΥ8Α 60 τό οιη. δ 61 Ίωνάν 8 62 έκδεχόμενον 8 63 ή οηι. Μ 

49-52. «Οντω καί τό χάρισμα των γλωσσών τοϊς άποστόλ-οις έδόθη (θαύμα τίνος ου 

θανμαστότερον ;) ούχ ΐνα τούς ανθρώπους έκπλήττοντες προς τήν αυτών συνθήκην σννελκύ- 

σωσιν, άλλ' ΐνα τούτο) τήν υπουργίαν έξανύειν καλώς, τούτου χωρίς αμηχανον ον», Γεωρ¬ 

γίου Σχολά ρ ί ο υ, Περί θαυμάτων, "Απαντα, τ. 3, σ. 374. 
65. Όγδοη ονομάζεται ή έπομένη τής δευτέρας παρουσίας ζωή. Πρβλ. «"Ωσπερ ή 

όγδοη σύμβολών έστι τοΰ μέλλοντος αίώνος, δύναμιν άναστάσεως πεοιεχονσα, οντω και ή 

έβδόμη σύμβολών έστι τον κόσμον τούτον», Ώ ριγέ νους, Εξηγητικά εις Ψαλμούς, 
ΡΟ, 12, 1624Β. Επίσης : «Έπεί άν έσπερον καί άδιάδοχον καί άτελεντητον τήν ημέραν 

έκείνην οΐδεν ό λώγος, ήν καί όγδόην ό ψαλμωδός προσηγόρευσε, διά τό έξω κείσθαι τον 

έβόομαδικον τούτον χρόνον», Βασιλείου Καισαρείας, Ομιλία 11η εις τήν 

έξαήμερον, ΡΟ 29, 52Α. 
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τότε έσείσθησαν τάς καρδίας, εί γε μη παντάπασιν άναισθήτως εϊχον, μικροί 
δε ύστερον πανωλεθρία πάντες άρδην έξαπολώλασι. 

70 Τοιοντον ήν καί το 'Ηρώδου ήθος· «ηλπιζε» γόο «τί» ψησι και αυτός 
ί. 90Γ «σημεϊον ίδεϊν νπ αυτόν γινόμενον» φ γε ουδέ λόγω κεκοινώ \νηκεν ό σο)- 

τήρ μη τοί γε δη σημείου, και οι απόστολοι τοίνυν αντω πειθόμενοι την τοι- 

αυτήν δύναμιν οϋτο: τοι κατά βάθους εγκεκρνμμένην ώς μηδέν έμφανεστέ- 

ραν είναι κόκκου σινάπεως οποί τνχοι κειμένου, πλήν εί μή τι προς απειλήν 
7δ οσον άνατείνασθαι μόνον εδέησέ ποτέ· φαμένου γάρ ποτέ τον Σίμωνος μάγου 
πρός τινας εν ταϊς προς τον μέγαν απόστολον Πέτρον άμίλλαις, ώς άρα ούτος 
6 άνθρωπος άπασαν την πόλιν υμών ανατρέψει, μετά παρρησίας ό θείος Πέ¬ 

τρος ύπολαβόιν αληθώς, έφη, πάσαν γάρ άρτι την πόλιν υμών εκ θεμελίοον 
αυτών άναστήσας ύμϊν έπικατασείσω. Αυτή ή φωνή τής εναποκειμένης πί- 

80 στεως, οια κόκκω σινάπεως ήν ήνυσε γοϋν τοσοντον και έδενδρώθη και ηϋ- 

ξησεν οντοι ταχέως, ώς αντίκα πάντας όμοϋ μεταβληθέντας υπό τού φόβου 
τή πίστει προσθέσθαι. Οντως εις καιρόν αντω γέγονεν ή του γοϋν είρημένον 
δεσποτικον ρητού χρήσις. Διά τούτο και ή βασιλεία των ουράνιόν, ο τον ευαγ¬ 

γελίου δηλαδή λόγος, έτέρωθι κόκκω σινάπεοκ νπ αυτού παρεικάζεται τού 

85 σωτήρος, ον τοσοϋτον διά τό εν άρχαϊς έν μικροϊς ρήμασι ταϊς των πιστευόν- 

1. ?0ν των καρδίαις έγκατατίθεσθαι, δσον διά | το προϊοϋσαν εις ύψος άνατείνεσθαι 
μέγα και εις πλάτος ενρννεσθαι ταϊς αεροπόροις καί θεωρητικαϊς διανοίαις, 
οϊά τισι πετεινοϊς γινομένην άνάπανμα. 

Οϋτω μέν ούν κατά μίαν επιβολήν 
90 σινάπεοίς κόκκον εις τε τό πολυδύναμον και τό αφανές δεχομένοις τήν δέ 

τού ορούς μετάθεσιν εις τό υπερφυές και άνήνυτον ούδέν έμποδόπ εσται το 
τού μεγάλου Παύλου «πάσαν τήν πίστιν» άποφαινόμενον τά τοιαϋτα δύνα- 

έκλαμβάνουσι τό ρητόν, τον μέν τού 

68 οΐ. Ειιε. 23,48. 70-72 Ευο. 23,8-9 84- 85 οΓ. Μεΐίΐι. 13,31. 92 Ι€ογ. 13,2. 

σθαι· κωλύει γάρ ονδέν τήν ώς κόκκον σινάπεως ούσαν τώ άφανεϊ τε και 
κεκρνμμένω πάσαν είναι τώ μεγέθει τώ τής δυναμεως, άμα δε και η αίτια 

95 συναναπέφαται τού μηδέν τι τοιοϋτον ένεργήσαι τους αποστόλους ή τους 
αγίους θαυματονργοϋντας' ού γάρ ή έπίδειξις αυτοΐς εσπονδαζετο, καν ει 
τά μάλιστα τήν δύναμιν ειχον. Διά τούτο και τα μεν άλλα σημεία τή προστα¬ 

κτική φωνή ποιεϊν έκελεύθησαν «άσθενοϋντας» γαρ φησι «θεραπεύετε, λε¬ 

προύς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε», τούτο δέ ούχ όμοιους, αλλ «ερεϊτε τώ δρει 
100 τούτω» και αύθις «έλέγετε άν τή συκαμινιό τούτη» ώς δεόμενου μεν απασης τής 

ί. 9V πίστεως, ούκ αναγκαίου \ δέ άλλως γίνεσθαι. 
’Επί δέ τούτω κάκεϊνο προσλογιστέον, δτι περ άπαξ δεδομένου καθ υπερ¬ 

βολήν είρήσθαι τον λ,όγον, έφ ω τούς μαθητας θαρσαλεωτερους εργασασθαι 
πρός τούς μεγίστους κινδύνους Ιόντας* ώς γάρ πρόβατα εν μεσω λύκων εστελ- 

105 λοντο. Ουδέ τού λοιπού τον εν λόγοις κάλλους αμελούσαν την γραφήν οϊδα~ 

μεν, αλλά και σνγκρούσεως αυτή μέλειν έσθ’ δτε και ονομάτων ρυθμού και 
τον καίριας οτι μάλιστα τάς κλήσεις έφαρμόζειν τοϊς πράγμασιν. 

Άπερίττοις γοϋν οϋτω και γυμνοϊς παντός τού προς βοήθειαν όπλου 
τοϊς μαθηταϊς πεμπομένοις ώς κόκκον μέν σινάπεως έπιφερεσθαι προσήκε' 

110 τί γάρ κουφότερου κόκκου ; ορη δέ ακολούθως μετατιθεναι δυνασθαι τώ κον- 

φοτάτω τά μέγιστα κατεργάζεσθαι, τό γάρ αντικείμενου κόκκω προς άκραν 
άπόστασιν εις μέν μέγεθος όρος εις δέ φνήν ον το νπ αυτού μόνον δένδρου, 

αλλά και ή σνκάμινος, ήτις έστιν αδρότερα και μείζων αυτού. Διά τούτο θατέ- 

ρον τών ευαγγελιστούν όρος είπόντος μετατιθεμενον, ατερος συκάμινου είπε. 

115 τό τοίνυν εκ κόκκον πρός ορος τε καί συκάμινου δυνασθαι τής τε υπερβολές 
εχεσθαι καί άμα τον έν τώ λόγω κάλλους ευφυΐας οίητέον. 

Κατά δέ αναγωγήν το | προκείμενον θεωροϋντες εκείνο φαμεν’ ως όρος 
μέν έστι μετατιθέμενου, ο επί τά φαύλα κινών τους ανθρώπους πονηρος και 
άρχέκακος δαίμων, ορος μέγα διά τό τής νπερηφανίας ύψος πολλαχοϋ τής 

120 γραφής καλούμενος, διά τούτο καί δεικτικούς επι τή τού δαιμονώντος ιασει 

69 άπολώλασι Μ 70 τι οηι. Μ 72 τοί: τι δΑΜ δη οιη. Α 73 τοι; τι Ύ5ΑΜ 
74 οπη δ 75 άνατείνεσθαι Α φανομένον Α 82 γοϋν : νϋν ΑΜ 84 δή λόγος νδΑ 
85 <5ια απίε τώι> Α 86 άνατείνασθαι Μ άνατίθεσθαι Α 89 ροδί επιβολήν δεπρίιιηι εδί 
εκβολήν βεά οοΓΓβχΐί Γη&ηιΐδ ρπΓΠ3 Μ 90 αφανές ίη ιη&Γ£. 8 

75 -79. Μαρτυρεϊται οτι τούτο συνέβη έν Βυρητφ. Πρβλ. Κλήμεντος Ρώ¬ 

μης, Περί τών πράξεων επιδημιών τε καί κηρυγμάτων τού άγίου και κορυφαίου τών άπο- 

στόλων Πέτρου επιτομή, ΡΟ 2, 5120ϋ - 513Α. 
87. άεροτΐόροις : Πρβλ. «ήπεο ούν νους ένονσας Ιδέας τφ ο έστιν ζφον, οΐαί τεένεισι 

και δααι, καθορα, τοιαύτας καί τοσαύτας διενοήθη δεϊν και τάδε σγείν. εΐσίν δή τέτταρες, 

μία μέν ουράνιον θεών γένος, άλλη δέ πτηνόν και αεροπόρον, τρίτη δέ ενυδρον είδος, πεζόν 

δέ καί χερσαϊον τέταρτον», Πλάτωνος, Τίμαιος 39ε. 

98 - 99 Μείΐή. 10,8. 104 εί. ΜαίίΗ. 10,ιε. 114 οΓ. ΜδίΐΗ. 21,μ. Ευε. 17,6. 

93 κόκκος Ρ κόκκω Μ κόκκω δ τώ ογπ. Α 97 τήν δύναμιν εϊχον. Διά τούτο 

καί τά μέν άλλα οιη. 5 98 έκελεύσθησαν 8Α 101 <5έ οηι. Ρ 104 πρόβατον Υδ 

106 ρυθμόν (άΙϊα Γηαηιΐδ 5υρΓ3.δθπρ$ίΐ ά) Α 109 κόκκω δ 110 κόκκον κονφότερον νδΑΜ 

112 νπόστασιν Μ εις μέν οηι. Α 115 έκ κόκκον δαρη Ηη. V 116 νοητέον Μ 
118 διατιθέμενου 8 119 το οηι. Α 120 τή οηι. ΡνδΑ 

96. Όμοίως ό Γ. Σχολάριος, έν τώ περί θαυμάτων, λέγει: «ή τών θαυμά¬ 

των ακολουθία ούκ έπιδείξεως χάοιν ήν, ούδ’ ώς ανάγκην τοϊς άνθρωποις τον πιστενειν 

έπάξουσα», "Απαντα, τ. 3, σ. 378. 
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φησίν ό κύριος «έρείτε τώ δρει τούτω αρθητι και βλήθητι είς την Θάλασσαν»· 

Σνκάμινος δέ ή τής σαρκός εμπαθής έξις και ό φυσικώς άντιστρατενόμένος 
εν τοϊς μέλεσι νόμος τώ νόμω τον πνεύματος, εκ τής γης οίονει την τροφήν τε 
και αϋξην έχων, άπερ όμφότερα μετατίθησί. τε και εξαιρεί τής εν ή πεπήγασι 

325 ψυχής και καρδίας ή μετά ταπεινώσεως δριμύττονσα πίστις' τοιοντον γάρ και 
το σίνηπν ή τά εν άνβρώποις μέγιστα και τυραννικότατα των παθών ή κενο¬ 

δοξία μέν διά τον ορούς ή φιληδονία δέ διά τής συκάμινου δείκνυται, ών την 
μέν ή ταπείνωσις καθαιρεϊ την δέ ή εγκράτεια δριμύξασα αναιρεί και άμφό- 

τερα τώ τον σινάπεως κόκκω διά τής παραβολής έμφαινόμενα, προηγούμενης 
1;?0 πάντως τής πίστεως, «εάν ονν εχητε πίστιν ώς κόκκον σινάπεως» ώς τής των 

δεχόμενων την χάριν καρδίας, οϊά τίνος γής έπιλαμβανομένην και υπό τής 
Ε 92Γ έν αυτή πίστεως, αϋθις οϊον | ίκμάδος τίνος τρεφομένην, δει γάρ και ταύτηζ. 

και τούτο γε άπαιτών ό κύριος έλεγε τό «εί δύνασθαι πιστεύεσαι πάντα δυνα¬ 

τά τώ πιστεύοντι». 

135 Τό λοιπόν όντως είς μέγεθος αύξηθήναι τόν τε τής νπερηφανίας δαίμονα 
καί προς τούτω την εμπαθή τής σαρκός εξιν αυτών όποσπάσαντες έν τή θα¬ 

λάσση βαλείται τής απώλειας, έν ή φαραώ μέν πρότερον αυτή στρατιά και 
ϊπποις και άρμασιν, ο λεγεόον δέ ύστερον δισχιλίους χοίρους σνμπαραλαβών 
έπον τώθησαν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

121 Μδίώ. 17,20, 21,21. 122 - 123 εί. Κοηι. 7,23. 130 ΜδίίΗ. 17,20. 133 - 134 Με. 

9,23. 137 - 138 εΓ. Εχ. 14,28, Ηεό. 11,29. 138 εΓ. Εαε. 8,30. 

124 ανξιν δ αϋξησιν Μ 130 εχοι Α κόκκω 8 ώς ; ώστε νΑΜ όθεν 8 137 πρό¬ 

τερον οηι. ΡΑ 

124. αϋξην : ή λ. σχεδόν άποκλειστικώς έν χρήσει παρά Πλάτωνι, Πρβλ. Πολιτ. 

521ε, 528&. 

ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΚ. ΔΙΑΣΣΩΡΙΝΟΥ 

ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΡΟΣΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Είς τούς Έλληνας ποιητάς και δή και έπιγραμματοποιούς του ΐς-'αιώ- 

νος καταλέγεται και ό Ιάκωβος Διασσωρΐνος ι, δστις, πλάνητα βίον ζήσας, 
μετηλθεν, ώς γνωστόν, επιτύχω; καί τόν άντιγραφέα χειρογράφων, άτινα 
καί άφιέρου δΓ επιγραμμάτων είς τούς ισχυρούς των χρόνων του Λ 

Τά επιγράμματα τού Διασσωρίνου, ών τά πλεΐστα έχουν έκδοθή 
υπό συντακτών καταλόγων χειρογράφων διαφόρων βιβλιοθηκών, είναι τά 

επόμενα : 

1 Περί τοΰ ονόματος ίδ. Κ. I. Αμάν του, Γλωσσικά έκ Χίου, «Λαογραφία» 

Ζ' (1923) (Μνημόσυνον Ν. Γ. Πολίτου), σ. 337 - 338 [= «Γλωσσικά Μελετήματα». 

(«’Αθηνά». Σειρά διατριβών καί μελετημάτων 2). Έν Άθήναις 1964, σ. 226 - 227]. 

2. Περί τοΰ άνδρός ιδ. £ ω. Εε^ταηδ, ΒϊΝίο8Γδρ1ιΐε Ηεΐΐόηΐφίε... XV-XVI 

δϊέοΐεε,1.1. Ραπε 1885, σ.255,296 - 302,1. II. Ρ&πδ 1885, σ. 354 - 355. — Ε. Ο ο Ιιη, Οοηεί. 

Ρδίδεοεδρρδ αηδ Ιεο. ϋΐδεεοπηυε, «Ρήΐ1ο1ο§ΐεεΙιε ΑΜΐδηδ1υη8εη Μ&γΙιπ ΗεΓίζ δδΓβε- 

^οΜ». ΒεΓίίη 1888, σ. 123 - 143. - £ «η. Εεβταηιΐ, ϋειιχ νίεε ^ Β^ 

οο3 Γιιηε ρατ Ιεαη δοηοηιει-, Γαυίτε ρατ Α. - Μ. Οπιζίδηι... Ραπε 1889, σ. 217 - 236. 

Αι-ΐδαΓ Εαδννϊεΐι, Είη ηοαεπ Βείίιαδ ζυτ ΟάδΓδΙαεπεί* δεε .Ιί^οό Οίδεεοπηοε, 

«Βνζδηΐίηίεείιε ΖείίεεΜί» I (1892), σ. 283 - 302. Ε. Οο Ιι η, ϋ^οπηοε υηά Τατηβδοε. 

«δείιΐΓπα νίδόπηδ». ΡεείεεδπΓΐ ζάπι ΓϋηΓαηδζινδηζι&ΐδΙιπδεη Βεείεδεη δεε ρΗι1ο1ο§ιεεΙιεη 

ν«Γ«η5 ζα ΒΓεδΙαα. Β^ΐα» 1896. σ. 110 -121. - Μ. V ο , . 1 - V. Ο .ιά X Η >>· «η, 

ϋΐο §πεεΜεείιεη δεδεείδεΓ δεε ΜΐΐΙεΙαΙΙεΓε υηδ δει* Κεηδίεεδηεε. Εειρζΐδ 1909, σ. 152 -154 

(X Πατρινέλη. Έλληνες κωδικογράφοι των χρόνων τής Αναγεννήσεως, « Επε- 

τηρίς τοΰ Μεσαιωνικοί Αρχείου» 8 - 9 (1958 - 9), σ. 79).-Σπ Π. Λάμπ ρ ου, *α- 

χυολογία έκ κωδίκων τοΰ Βαταβικοΰ Λουγδουνου, «Νέος Ελληνομνημων» ΙΔ (1915), 

0.408 - 410 (ένθα καί αναγραφή παλαιοτέρας βιβλιογραφίας). -Ή λ. Π. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η, 

Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τών μέσων τοΰ ΙΕ' αίώνος μέχρι των νεω- 

τάτοιν χρόνων [τόμ. Α']. Έκδ. οίκος Μιχ. Ζηκάκη ΓΑΘήναι] 1924, σ. 307 - 312. - Φ- Κ. 

Μπουμπουλίδου, Έλληνες Λόγιοι μετά τήν Άλωσιν. Β': Τά Επιγράμματα του 

Ματθαίου Δεβαρή. Άθήνάι 1962, σ. 17. - Η. Η ιι η 8 ε γ, Ααε δεη Ιείζίεη Εεδεηε^Γεη 

δεε Ιαεοό ΒίδεεοΓηισε, «Τοωε εοωηιέπιοΓδίιΓ δα ΜιΙΙεηδίΓβ δε Ιδ ΒΛΙιοΛεμαε ΡδίπαΓΟδΙ 

δ’ΑΙεχαηδπε», Αίεχωιδπε 1953, σ. 90 - 99. - Ε ί ρ. Κ ο υ ρ ο ύ ν η, Ή διδασκαλία τών 

έλληνικών γραμμάτων καί ή «θεματογραφία» τοΰ Διασωρηνοΰ, «Παρνασσός» ΙΑ (1960), 

σ. 434 - 447 (: Αγνοείται ή κυριωτάτη περί τοΰ άνδρός βιβλιογραφία). 
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α) Ίο προτασσόμενον των Στρατηγημάτων του Πολυαίνου, έν Οοά. 

Εδοοτ. Τ-ΙΓ-20, Γ. ΐνν [στίχ. 6] Κ 

Ιηο. : Έλλαδικών χαοίτων τό κλέος ώλεσεν αιών 

Τό αύτό επίγραμμα φέρεται υπό τον τίτλον «Στίχοι ηρωικοί» και εϊς 
έτερον, άντίγραφον τοϋ αύτου έργου: Οοά. Εδοοτ. Ω-ΐν-21, ί. 395ν2. 

β') Τό προτασσόμενον του Εγχειριδίου ιατρικής του Μ. Ψελλοϋ, έν 
Οοά. Εδοοτ. Τ-ΙΠ-1, ί. ΙΧν [στίχ. 6] λ 

Ιπο. : Και τήνδ1 2 3 'Ελλήνων Κωνσταντίνα) βασώήι 

γ) Τό προτασσόμενον των Αρμονικών στοιχείων τοϋ Αριστόξενου, 

έν Οοά. Εδοοτ. Φ-ΙΙ-21 [στίχ. 9]4. 

Ιηο. : Μνησίεω φίλος υιός 3 6 Αριστόξεινος ίκάνω 

δ ) Τό προτασσόμενον των Όκτώ βιβλίων Αριθμητικής του Διοφάντου, 

μετά σχολίων του Μαξ. Πλανούδη, έν Οοά. ΕδΟΟΓ. Ω -1 - 15, Γ. 1Γ [στίχ. 8]δ. 

Ιηο. : *Εξ έμέθεν μερόπεσσιν αριθμοί πάντεσι δήλοι 

ε) Τό υπό τον τίτλον «Στίχοι εις την θείαν ιερουργίαν», έν Οοά. ΕδΟΟΓ. 

Ω-ΙΥ-16, Γ. 6ν [στίχ. 4] <>. 

Ιηο. : Θεία Θεός τοις θείοις καί Ιεροϊσι προσάπτει 

ς-') Τό προτασσόμενον των Υπομνημάτων του Τω. Πεδιασίμου εις 
την Κυκλικήν θεωρίαν μετεώρων του Κλεομήδους, ύπό τον τίτλον «Εις 
τον περιφανέστατον καί σοφώτατον άνδρα τον από των μυστηρίων τον 
άηττήτον βασιλέως των Βρεττανών κύριον Γονζάλον Περέτιον», έν Οοά. 

ΕδΟΟΓ. Ω - IV - 23 [στίχ. 6]7. 

Ιηο. : Α'αί τάδε σής πραπίδος πυκινόφρονος άξιόν έστι 

1. Ε. ΜΠΙετ, Οαίαίοβαε άεδ πιαηυδετίΐδ §τεεδ άε Ια ΒΐόΙΐοΙίιέίΐυε άε ΓΕδαιηαΙ. 

Ρατΐδ 1848, σ. 131 -132. Ρ. Α. Κ. ε ν ΐ11 α, ΟαίάΙο§ο άε Ιοδ Οόάΐεεδ Οτΐεδοδ άε Ια ΒίΕΙίο- 

ίβεα άε Ε1 ΕδεοπαΙ, ί. I. Μαάπά 1936, σ. 503 - 504. 

2. Ε. Μ ί 11 ε γ, ΟαΙαΙο§υε άεδ ηιαηυδεπΊδ §τεεδ..ένθ’ άν., σ. 494. 

3. Ε. Μ ϊ 11 ε γ, Οαίαίοβυε άε$ Γηαηιΐδετίίδ ^τεεδ..ένθ’ άν., σ. 132 -133. — Ρ. Α. 

Κ ε ν ί 11α, ΟαΙέ1ο§ο άε Ιοδ Οόάΐεεδ Οτίε^οε..., ένθ’ άν., σ. 506 - 507. 

4. Ε. ΜΠΙετ, θ3ΐ3ΐο§υε άεδ ιηαηυδετίίδ £τεεδ..., ένθ’ άν., σ. 163. 

5. Ε. ΜΠΙετ, ΟαΙα1ο§ιιε άεδ ηιαηιΐδεπίδ §τεεδ..., ένθ’ άν., σ. 467 - 468. 

6. Ε. ΜΠΙετ, Οαίαίο&ιιε άεδ ηιαηυδεπΊδ §τεεδ..., ένθ’ άν., σ. 491 -492. 

7. Ε. ΜΠΙετ, Οαίαίοδυε άεδ ιηαηιΐδοπίδ §τεεδ..., ένθ’ άν., σ. 495 Ίδ. καί Ο Η. 

Ο τ α ιιχ, Εδδαΐ δυτ Ιεδ οπ£Ϊηεδ άα ίοηάδ Οτεε άε ΓΕδειιπ3ΐ. έρίδοάε άε ΓΗίδΙοΐτε άε Ια 

τεηαίδδ3ηεε άεδ ΙείΙτεδ εη Εδρα^ηε. Ρατΐδ 1880, σ. 32 - 39. 

Τά επιγράμματα τοϋ Ίακ. Διασσωρίνου 367 

ζ') Τό προτασσόμενον των Τακτικών του Αίλιανοϋ, ύπό τον τίτλον 

«Εις τον ενσεβέστατον καί άήττητον βασιλέα των Βρεττανών Φίλιππον», 

έν Οοά. Εδοοτ. Σ-ΠΙ-6, Γ. ΠΙ'· [στίχ. 18] λ 

Ιηο. : Αίλιανοϋ βίβλος εϊμί πολύστονα εργματ ’Άρηος 

η) Τό προτασσόμενον του έργου Έπιφανίου Κύπρου περί των δώδεκα 
λίθων, ύπό τον τίτλον «Εις τον μεγαλοπρεπή κύριον 3Αντώνιον Μορίλιον, 

σοφώτατόν τε άνδρα καί λογιώτατον», έν Οοά. Η&ιΊογαη. Ογ. 5564, Γ. 1Γ 

[στίχ. 8]-λ 

Ιηο. : ’Όλβιε τψό3 3Αντώνιε πάρ ξένοιο εταίρου 

&) Τό προτασσόμενον του έργου Αίνείου Γάζης, ύπό τόν τίτλον «Εις 
τον ενσεβέστατον καί ίεροπρεπέστατον άνδρα κύριον Άδριανόν Άμερό- 

τιον σοφώτατόν τε καθηγητήν καί νοννεχέστατον», έν Οοά Βηιχοΐΐ. 11337, 

Γ. 1ν [στίχ. 8] λ 

Ιηο. : Άδριανέ, ξείνου άνδρός τάδε λάζεο δώρον 

ι) Τό ύπό τόν τίτλον «Εις τόν αιδεσιμότατον Καρδινάλιν Βριττανίας 
καί περιφανέστατον πρεσβευτήν τον μεγίστου *Αρχιερέως κύριον Πόλον, 

σοφώτατόν τε άνδρα καί ενσεβέστατον», τό προτασσόμενον έπιστολής 
τοϋ Φωτίου περί των Οικουμενικών συνόδων προς τόν Μιχαήλ άρχοντα 

Βουλγαρίας, έν Οοά. Τ&ιιπη. 13. Β. VI. 37, ί. 3ν [στίχ. 10]4. 

Ιηο. : Δέχννσο σου θεράποντος, αοίδιμε, ομματι πράο) 

Ό έκδοτης τοϋ επιγράμματος δεν άποδίδει τούτο εις τόν Διασσωρϊνον, 

1. Ε. ΜΠΙετ, Οαΐαίο^υε άεδ πιαηοδεπίδ §τεθδ..., ένθ’ άν., σ. 95 - 96 (Τό έπίγραμμα 

άναδημοσιεύεται και ύπό έ. Εε§τ αη ά, Βώΐίοδταρίυε ΗεΙΙέηκμιε... XV-XVI 8., 

I. I., σ. 299-300). — Ρ. Α. ΚενΠΙα, ΟαίάΙθ£θ δε Ιοδ Οόάΐεεδ Οπε^οδ..., ένθ’άν., 

σ. 351 - 353. Περί τοΰ ποιήματος ίδ. καί Η. Η α η β ε γ, Είη βπεεΗϊδοΙιεδ Εηΐίοιηΐοη αυί 

Κδηΐβίη ΕΙίδαύεΦ 1 νοη Εη§1αηά, «δετΐρίοπιπΏ» VII (1953), σ. 116. 

2. Η. Ο ηι ο η I, ΝοΙεδ δυτ Ιεδ Μαηυδεπίδ Οτεεδ άυ ΒτίίίδΙι Μυδευηι (ΕχΙταΐΙ άε 

Ια «Βϋ)1ίο11ιέ<3υε άε Γέοοίε άε ΟάατΙεδ», I. ΧΕν, ρ. 314-350). Ρατΐδ 1884, σ. 26-27 (Τό 

έπίγραμμα άναδημοσιεύεται ύπό Ε. Ε ε § τ α η ά, ΒΐόΠο^ταρύΐε Ηεΐΐέηΐςυε... XV - XVI 

δ., ί. II, σ. 419). 
3. Η. Ο ιτι ο η ί, Οαίαίοβυε άεδ Μαηυδετΐίδ Οτεεδ άε Ια Βίόΐίοίΐιέςυε τογαίε άε 

ΒτυχεΙΙεδ εί άεδ αυίτεδ ΒΐύΙίοΐΗέςιιεδ ρυΜΐςυβδ άε Βείβΐηυε (ΕχΙταΐΙ άε Ια «Κενυε άε 

ΠηδΙτυείΐοη Ρυύΐΐς,υε» εη Βείβίμυε, ί. XXVII Ιΐντ. 5 - 6 εί XXVIII Ιΐντ. 1-3) Οαηά 1858, 

σ. 14-15 (Τό έπίγραμμα αναδημοσιεύεται ύπό Ε. Εε^ταπά, Βΐόΐίο^ταράΐε Ηεθέ- 

ηΐηυε... XV - XVI δ., I. Π, σ. 419). 
4. Ο. Ο. Ζυτείίί, Ιηάίεε άεϊ ηΐδδ. Οτεεί Τσηηεηδί, ηοη εοηίεηυΐΐ ηεΐ Οαίαίοβο 

άεΐ Ραδΐηΐ, «δΐυάί Ιίαΐϊαηί άΐ ΡΠοΙοβία Οΐαδδίεα» IV (1896), σ. 209. 
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καθ’ δσον μάλιστα τό χειρόγραφον έχει αντιγραφή υπό Κ. Παλαιόκαππα 1> 

διά χειρός του οποίου όμως έγράφη και τό ανωτέρω ύπ’ άρ. η χειρόγραφον 
(Οοά. Η&γΙ. 5564), έν ώ έπίσης εΰρηται επίγραμμα του Διασσωρίνου. 

Όπωσδήποτε εσωτερικά στοιχεία του έν λόγω ανωνύμου επιγράμμα¬ 

τος επιτρέπουν νά άποδώσωμεν τούτο εις τον Διασσωρϊνον. Είναι δέ τά 

στοιχεία ταΟτα : α) 'Ο τίτλος τής άφιερώσεως, όμοιος σχεδόν προς τον 
άναγραφόμενον έν τω κατωτέρω ύπ5 άρ. ιβ' έπιγράμματι τοϋ αυτού Διασσω- 

ρίνου, όπερ άφιερουται εις τον αυτόν καρδινάλιον Πόλον, β) Φραστικαι 
ομοιότητες εις τούς τρεις πρώτους στίχους του ανωνύμου τούτου επιγράμ¬ 

ματος καί εις τά ύπ’ άρ. ς καί ιγ επιγράμματα τοϋ Διασσωρίνου4 

Αέχνυσο.ομματι πράω 

τήνδε μικράν δέλτον... 
τυτθή μέϊ’ τελεθεί., μέγα δ3 εμπης έστιν... 

Αέχννσο. 

καίπερ ενι μικρόν ομματι ενμενέϊ (ιγ). 

εμπης βαιόν ένεστι (ς"'). 

γ) Ή έπανάληψις των αύτών στίχων (9 - 10) έν τφ άνωνύμω τούτω έπι- 

γράμματι και έν τω ύπ" άρ. ια (στ. 27 - 28) : 

σοί γάρ τω Τριάδος μύστη τάδε πάντα προσήκει 
της θεορημοσννης θνμοτρόφον βιβλία 

σοί γάρ : σοί γοΰν || 

ια) Πλήν των έκδεδομένων ώς άνω δέκα επιγραμμάτων του Ίακ. Διασ- 

σωρίνου, εΰρηται και άνέκδοτον, τό «Εις τον περιφανέστατον και αίδεσι- 

μώτατ(ον) \ επίσκοπον 3 Λτραβάτου κύριον 3Αντώ\νιον, σοφώτατόν τε άνδρα \ 

καί φιλανθρωπάτατ(ον)», όπερ προτάσσεται τού έργου «Βασιλείου Καισα¬ 

ρείας τοϋ νέου Υπομνήματα εις λόγους Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου», έν Οοό. 

νοδδ. §Γ. 45 (ΐς-' αί.), Γ. 1ν [στίχ. 32]*. 

1. Μ α γ ί. I υ § ί ε, Έηε ηοανεΐΐε ίηνεηίίοη ειι εοηιρίε άε ΟοηδΙ&ηΙίη Ραΐεεοεαρρε; 

δ&ιυοη&δ δε Οζζά εΐ δοη (ϋ&ΐοβυβ δΐιτ ΙΈαεΙίΓΕΓίδίίε, «Μίδοείΐ&ηεα Οίοναηηί Μει-οαΙί». 

νοί. III (δίικίί ε Τεδίϊ Νο. 123), Κόπια 1946, σ. 342 - 359 (ένθα καί βιβλιογραφία). 

2. Έν τφ ανωτέρω ύπ’ άρ. &' έπιγράμματι του Διασσωρίνου εΰρηται καί ό 

στίχος (7) : 
μύστην ούν θεορημοσννης τόνδ* ίεροφάντορ 

3. Η. Οωοηΐ, ΟαίαΙο§ιιε άεδ Μαηιΐδοπίδ Οτεεδ άεδ ΒϊΜίοΙύέηυεδ άεδ Ραγδ-Βαδ, 

3.νεε ποίεδ ευν Ιεδ ηΐδδ. Οτεεδ άε Εεγάε (ΕχίΓ&ίί άα «ΟηίπιΙΜ&Ιί Γάτ Βώΐΐοίΐιελδίνεδεη», 

τ. IV, σ. 185 - 214). Εείρζΐβ 1887, σ. 5 - 6. — Κ. Α. ά ε Μ ε γ ί ε γ, Έη πυυιικεπί §τεε άε 
1μ ΒίύΙίοΛέςιιε ά’Αηΐοίηε ΡειτεηοΙ άε Οπιηνεΐΐε ά Ια.ΒΐΗίοΙίιεςαε υηίνεΓδϊίαίΓε δε Ι^γάε, 

«8εΓ»ρίοπιΐΓΏ» 2 (1948), σ. 290 - 291. — Τ ο ϋ α ύ τ ο 0, Οοάΐοεδ πιαηυδεπρίί. VI: Οοάϊεεε 

29 - 9 - 1970 
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Ιηο. : Εί μεν έπαινε ιν τις μερόπων έρικυδέα χρήζοι 

Κατά τον Σπ. Λάμπρον ι, άναφερόμενον εις τον έν λόγω κώδικα, «περί 
τό μέσον τοϋ επιγράμματος [, στίχ. 19-20, εΰρηται] τό εξής επίγραμμα : 

Άλλ’ άγε, τρισμακάριστε, σοφώτατον έργον Άθήνης, 

βίβλον τήνδ’ ίεράν λάζεο εύμενέως» 2. 

Νομίζω ότι διά των υπό του Σπ. Λάμπρου ύποδεικνυομένων στίχων 
άρχεται τό δεύτερον μέρος του όλου έπιγράμματος (στίχ. 19 - 32), δι’ ού 
γενικώς τό μέν έπαινεΐται ό επίσκοπος Αντώνιος *, τό δέ έξαίρεται ή σημα¬ 

σία τοϋ άφιερουμένου έργου. 

ιβ’) Τό πρώτον μέρος τοϋ αύτοϋ (υπ’άρ. ια) έπιγράμματος (στίχ. 1 - 9), 

οί στίχοι 13 -14, 17 -18 καί 30-32 έπαναλαμβάνονται καί εις έτερον έπί- 
γραμμα τοϋ Διασσωρίνου «Εις τον αΐδεσιμώτατον καρδινάλιν \ Βρεταν- 

νίας καί περιφανέστατον τον μεγίστου καί άγιωτάτον άρχιερεως πρεσβευτήν 
κύριον \ Πόλον σοφώτατόν τε ανδρα καί ενσεβέστατον», έν Οοά. Εαη§. 

Βαΐπ 2, Γ. 125Γ, 126Γ, 127Γ [στίχ. 84]*. 

Ιπο. : Ει μέν έπαινεϊν τις μερόπων έρικυδέα χφηζοι 

ιγ) «Εις τον αυτόν», τέλος, Καρδινάλιον Πόλον άφιερουται ύπό τοϋ 
«3Ιακώβου Διασσωρίνου, "Ελληνος 'Ροδίου» καί έτερον επίγραμμα διασω- 

θέν έν συνεχεία προς τό άμέσως άνωτέρω (ύπ άρ. ιβ) έν Οοά. Εαη§. 2 (Γ. 

129Γ), έκ στίχ. 8 5. 

Ιηο. : Δέγνυσο, τρισμακάριστε, σοφώτατον έργον 3Αθήνης 

νο88Ϊ3ηί Οπιεοί εί Μίδοείΐαπεί ίη Βίύΐϊοώεοα υηΐνεΓδίίαίίδ Τυ§άιιηί Βαίανοηιηι, 1955, 

σ. 50 - 51 (ένθα καί περί τού Άντ. Ρεπ-εηοί, επισκόπου Άτραβάτου). 
1. Σ π. Λάμπρου, Σταχυολογία έκ κωδίκων τοϋ Βαταβικοϋ Λουγδούνου, «Νέος 

Έλληνομνήμων» ΙΒ' (1915), σ. 408 - 410. 

2. Ίδ. κατωτέρω καί τό ύπ’ άρ. ιγ’ έπίγραμμα. 
3. Έν σ. 73 τοϋ έργου Ιδ&αο ΒαΙΙαιΊ, Αεαάέπιίε ιΐεδ εείεποεδ εί άε$ ατίδ, 

οοπίεηαηί Ιεδ νϊεδ εί Ιεδ έίο§65 ύίδίοπηυεδ άβδ Ιιοπιηιεδ ίΠυείτεδ..., ί. I. Απίδίεπίαπι 1682, 

φέρεται είκών τοϋ Αντωνίου ΡειτεηοΙ, βιογραφούμενου (αύτ., σ. 73-77). 

4. Η. Ο. Οοχε, Οαία1θ£ί εοάίαιιη πίδδ. Βΐύΐΐοίΐιεεαε Βοάΐείαηαε. Τοιή. Ι, τεοεηδίο- 

ηεηι εοάίευιη βΓαεεοπιτη οοηίΐηεηδ. ΟχίοΓά 1853, στ. 877-878. Εις «'Ρηγ. Πώλον τον 

καρδινάλιν» φέρεται καί έπίγραμμα τοϋ Ματθαίου Δεβαρϋ (Ίδ. Φ. Κ. Μπουμπουλ ι¬ 

δού, Έλληνες λόγιοι μετά τήν "Αλωσιν. Β’: Τά έπιγράμματα τοϋ Ματθαίου Δεβαρη. 
Άθήναι 1962, σ. 13 -14, ένθα καί τά φιλολογικά προβλήματα τοϋ έπιγράμματος). Περί 
τοϋ καρδιναλίου τούτου ίδ. Ο. V & η ΟιιΙΠε-Ο. Εαύεΐ, ΗίεΓΛτεΙιΐα Ο&ΛοΙίεα ιηεάϋ 
εί ΓεεεηίίοΓΪδ &ενΐ. ΙΠ3. Μοπαδίετιΐ 1923, σ. 25 καί τό οίκεΐον άρθρον της «Εηεγείορ&εάία 
ΒΓίίαηηΐοα», νοί. 18 [1948], σ. 155 - 156. (Ίδ. καί I δ. Β υ 11 & γ ί, Αε&άέπιίε άεδ δεΐεη- 

εεδ..., ένθ. άν., σ. 55 κέξ., ένθα καί είκών τοϋ άνδρός). 
5. Η. Ο. Ο ο χ ε, Ο&ίαίοβί εοδίειιηι ηΐδδ. Βίύΐΐοΐύεεαε Βοάΐεί&ηαε. Τόπι. II..ένθ’ 

άν. στ. 878. 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 24 
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Οι δύο πρώτοι στίχοι του επιγράμματος αποτελούν παραλλαγήν των 

στίχων 19-20 του ανωτέρω ύπ5 άρ. ια επιγράμματος. 

Ή έπανάληψις στίχων του αυτού συγγραφέως εις πλείονα έπιγράμμα- 

τα ή και ή άφτέρωσις των αύτών επιγραμμάτων εις διάφορα πρόσωπα διά 
καταλλήλου διασκευής των χωρίων, ένθα ή μνεία των όνσμάτων των προς 
οΰς άφιερουνται τά κείμενα, ήτο φαινόμενον σύνηθες εις τούς μετά την 
Άλωσιν "Ελληνας επιγραμματοποιούς ι. 

* * * 

”Ας προστεθή δτι του Τακ. Διασσωρίνου έχει έκδόθή καί μακρόν 
(έξ 157 Ιαμβικών τρίμετρων στίχων) δηκτικότατο ν ποίημα κατά του Ματ¬ 

θαίου Ρΐεοΐι - Ρταηοον^ίζ (Ρΐαοΐυε ΙΙΙγηοιίδ), δπερ ό Έλλην ποιητής συνέ¬ 

ταξε προφανώς χαριζόμενος τώ Μελάγχθονι, μεθ’ ού εύρίσκετο έν αλληλο¬ 

γραφία1 2. Ό Μελάγχθων είχε περιέλθει εις έριδα προς τον θεολόγον Ρΐεοΐι 
(τό όνομα του οποίου έξελληνίζων ό Διασσωρΐνος γράφει Β λ ά ξ, γεν. 

Β λ α κ ό ς !). 

Τό κείμενον τής σατίρας τού Έλληνος συγγραφέως κατέχει τά φύλλα 
5Γ - 7Γ του βιβλίου «Εηοοπιίηπι Μαΐαβί ΡΙαοϋ ΪΙΙψίά εοΗρίηπι ξΓαβεί$ 

νβΓ8Ϊ1)Ίΐ8 α αίνο ί11η$ΐή Ιαο. Βίαζε οΗηο... ΜΒΕΥΙΙΙ»*, φέρει δέ τίτλον 
«*Εγ κώμων | Ματθαίον Βλακός τον ’Ίλλνροζ | τον άγνοψονεστόπου κ(αϊ) 

βαρβάρωτάτον κ(αί) μιαρο\τάτον, ώμον τε κ(αι) ψενδονς κ(αϊ) πάνν | λψ 

ρώδονζ». 

Ιηο. : Γένους βροτείον την διάστροφον φρένα 

* * * ■ · 

Τά έπιγράμματα του Τακ. Διασσωρίνου, συντεταγμένα κατά ελεγεια¬ 

κά δίστιχα, άναφέρονται κυρίως, ώς καί τά πλεΐστα των λογίων τού αΐώνός 
του, εις πρόσωπα διακεκριμένα του περιβάλλοντος έν φ ούτος έζη, άτινα 
καί έπαινοΰνται διά τήν σοφίαν ή τήν άρετήν των. Ουχ ήττον όμως παρέχε¬ 

ται ή εύκαιρία εις τον "Ελληνα ποιητήν ύμνουντα τούς ισχυρούς τών χρόνων 
του ή έξαίροντα τά έργα, εις ά τά έπιγράμματα προτάσσονται, νά υπογράμ¬ 

μιση τής ύποδουλωθείσης Ελλάδος τά δεινά έκφράζων τήν έπί τούτοις 

1. Φ.Κ. Μπουμπουλίδου, Έλληνες Λόγιοι μετά τήν "Αλωσιν. Β\ Τά 
Έπιγράμματα τοϋ Μ. Δεβαρή..ένθ’ άν., σ. 8, 14. 

2. Τό κείμενον έπιστολής τοϋ Τακ. Διασσωρίνου «τω σοφωτάτφ καί λογιωτάτφ 
άνδρί κνρίφ Φίλιπποί τω Μελάγχθονι» (23 Νοεμβρίου 1555) δημοσιεύεται έν Μ. Ο Γ α 8 ΐ ί, 
ΤαΓςο§Γ&6θΐίΐ.. -, Β&δΐΐεαε {15843, σ. 556 (Ή επιστολή άναδημοσιεύεται ύπό έ. Ε 6 8 γ α η ά, 

ΒίδΙίοβΓαρΙπο Ηεΐΐέηίηυβ... XV-XVI δ., ί. Π, σ. 354). 
3. Τδ. Ε. Ε β β γ 3. η ά, ΒίΜίοδπιρίιίε Ηεΐΐέηίςιιε... XV - XVI δ., I. I, σ. 296 - 297. 
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συγκίνησίν τουι. Ούτοι τά άλλως ψυχρά καί τυπικά έπιγράμματα του 
Διασσωρίνου θερμαίνονται διά των προβαλλομένων πατριωτικών του 

αίσθημάτων. 
* * # 

Κατωτέρω δημοσιεύεται τό «Εις τον... επίσκοπον Άτραβάτον κύριον 

Αντώνιον...», ύπ’ άρ. ια, άνέκδοτον έπίγραμμα: 

Εις τον περιφανέστατον καί αίδεσιμώτατ(ον)\ 
επίσκοπον 3Ατραβάτον κύριον Αντώνιον, 

σοφώτατόν τε ανδρα \ καί φιλανθρωπότατ(ον). . 

Εί μεν επαινεϊν τις μερόπων έρικνδέα χρήζοι 
έργα παλαιγενέων, άστατον ήδέ τύχην, 

έργματ έχει θανμαστά ’Αλεξόνδροιο Πελαίον 
Ύοψαίοιν τε τύχην καί Δαναών καμάτους. 

5 Εί 6έ βροτών κοσμήτειραν σοφίην τε χατίζοι 
καί άρετήν κλήζειν, ένδικον ήδέ βίον, 

άττα μέν ονκ έπίκηρα, μένει δέ περ ήματα πάντα 
καί μετά πότμον άεί προνξενέει χάριτας, 

αίνείτω μύστην Αντώνιον, αξιον αίγλης . 

10 τρισσοφαονς Τριάδος, 3Ατραβάτον έφορον, 

ρΕλλήνων έπιτάρροθον νμνοπόλοον τε αρωγόν 
φίλτατον άθανάτοις καί έλικωνιάσι. 

’Όφρα δέ μή τις άληθε άκούων βάσκανος εΐπη 
πώς νυν θωπενειν ήρξατο Καλλιόπη, 

15 ον καθ' έκάστην τών αρετών άνέρος καταλέξω, 

άλλα τά νημερτή πάντ άφίημ άέκων 
άνδρας γάρ πολέας τε παρήλθεν αγνής άρετήσι 

βουλή καί σοφίη, ήθεσιν ήδέ δίκη. 

Άλλ’ αγε, τρισμακάριστε, σοφώτατον έργον3Αθήνης 

Νιιηο ρππιυίη εάίάί ο €οά. νοδδ. §γ. 45 (δΐιεα XVI) Γ. 1ν {} 11 Ελλήνων ]| 

1. Τδ. έπίγραμμα ΰπ’ άρ. ο' (στίχ. 1 -2): 

'Ελλαδικων χαρίτων τό κλέος ωλεσεν αιών 

βαρβαρικής έφοδον συχνά έπερχομένης 

έπίσης και τό ύπ’ άρ. ζ' έπίγραμμα (στίχ. 9 -12): 

άλλα μιν έξερέονσα πολύστονα πήματα θυμόν, 

Τούρκος άπερ δραίνει νίέσιν ευσεβέων 

άνδρας μέν καίννσι, βαθυζώνους δέ γυναίκας 

τέκνα δέ τουρκίζει, ποίμνια πάντα <5’ άγει. 
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20 βίβλον τήν&’ ίεράν λάζεο ενμενέως, 
την περ έπίσταμένως Βασίλειος γράψεν ό τυτθός 

Καππαδοκών άνδρών τον Θρόνον εν διέπων, 
οστις τους ιερούς τούσό" εξηγήσατο τρανώς 

πάντας τοΰ Θείου Γρηγορίοιο λόγους. 

25 Καί σοφόν εργον ερεξε, τό περ ποθέονσιν απαντες 
είδότες αθανάτου δόγμα Θεοφροσόνης. 

Σοι γονν τω Τριάδος μύστη τάδε πάντα προσήκει 
τής θεορημοσννης θνμοτρόφον βιβλία. 

Τω τοι αμ ενχόμεθα ζωάν και νπέρτατον ευχος 
30 ως κεν χριστιανούς ενσεβέως διέπης 

καί Μουσών θεράποντας άοιδοπόλους διεγείρης 
νωλεμέως α,δειν σών αρετών τά κλέη. 

Ιάκωβος Διασσωρϊνος, 'Έλλην * Ρόδιος. 

ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 



ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΝ * 

Κατά τήν έγκατάστασιν τής βιβλιοθήκης της έν τω οϊκήματι ’Αρι- 

στείδου 8, τό 1965, μεταξύ άπορριπτέας ύλης, αποκομμάτων και καταλόγων 
βιβλιοπωλείων άνεϋρον έν τή Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών αλληλογραφίαν τού Β α σ. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ (1859- 1933), 

ού ή βιβλιοθήκη εύγενώς έδωρήθη όπό του υιού του άειμν. Αθανασίου Β. 

Μυστακίδου (ιατρού έν Θεσσαλονίκη ΐ Όκτ. 1970) προς τήν ήμετέραν Εται¬ 

ρείαν. Ή αλληλογραφία αυτή σύγκειται κυρίως έκ ταχυδρομικών δελταρίων 
άποσταλέντων προς τον σοφόν Βυζαντινολόγον όπό διαφόρων ομοτέχνων του 
και δή του εξωτερικού. Τό σπουδαιότερον τμήμα τής αλληλογραφίας ταύτης 
ήσαν αί περαιτέρω δημοσιευόμενοι 37 έπιστολαί τού Α θ. Π α π α δ. Κ ε- 

ραμέως (1855 - 1912) 1 προς τον Μυστακίδην (τών ετών 1887- 1910). 

Οί δύο άνδρες συνεδέθησαν ενωρίς καί διά τά κοινά διαφέροντα καί διά 
τήν κοινήν άντίθεσιν προς τον παραμερίσαντα αυτούς Μανουήλ Γεδεών, 

άντήλλασσον γνώμας καί πληροφορίας καί έξυπηρέτουν άλλήλους. 

Τήν αλληλογραφίαν ταύτην, ώς άξιολόγους παρέχουσαν πληροφο¬ 

ρίας διά τά σύγχρονα προς τούς δύο βυζαντινολόγους πρόσωπα καί πρά¬ 

γματα, έσκόπευον νά δημοσιεύσω διά τής μετά χεΐρας Έπετηρίδος, όπου 
καί άλλα κατάλοιπα του Μυστακίδου έδημοσιεύθησαν κατά καιρούς, υπο¬ 

μνηματίζουν αύτήν. Τούτου δέ άναβαλλομένου συνεχώς, άπεφάσισα τήν 

* Πρβλ. περί Μυστακίδου : Ν. Β. Τ ω μ α 6 άκ η, Κλείς της Βυζαντινής Φιλο¬ 

λογίας, έν Άθήναις 1965, σ. 130. Έτι τήν καταγραφήν τών έν τή ΕΒΣπ χειρογράφων 
καί καταλοίπων αύτοΟ έν ιή ΕΕΒΣ ΙΔ', 1938, σσ. 415 - 431 καί αύτόθι ΙΕ , 1939, σσ. 352 - 

404 καί ΙΤ', 1940, σσ. 160-210. "Ομοίως Σοφοκλέους Άβρ. Χουδαβερδό- 
γλου-Θεοδότου, Βασίλειος Άθ. Μυστακίδης, Άθήνησι 1938, 8°, σσ. 16 (έπι- 

μνημόσυνος λόγος) καί X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, Αναγραφή Δημοσιευμάτων Β. Α. Μυ¬ 

στακίδου (1859-1933), ΕΕΒΣ ΛΠ, 1964, σσ. 124-139. 
1. Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκην, ένθ’ άνωτ., σσ. 102 -103. Μαίρης Ν. Β έ η, 

Ή αύτοβιογραφία του Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως..., Παρνασσός Δ’, 1962, 

σσ. 441 -453. 
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περαιτέρω δημοσίευσιν, εις τήν οποίαν έβοήθησεν ό νέος φιλόλογος κ. 

Νικόλαος Μπεζαντάκος, άντιγράψας τά γράμμαται, μικρόν ύπομνημα- 

τίσας αύτά καί έπιμεληθείς τής τυπώσεως. Νομίζω δέ ότι καί ουτω θά είναι 
καί προσιτά καί λίαν χρήσιμα διά τήν ιστορίαν τών βυζαντινών σπουδών 
καί άπέφυγον τον κίνδυνον τής άπωλείας ή τής λησμοσύνης. Ελπίζω 
δ’ ότι εις προσεχή τόμον τής Έπετηρίδος θέλει δημοσιευθή καί ή υπό¬ 

λοιπος αλληλογραφία πρός Μυστακίδην, ή άσχετος πρός τόν Άθ. Παπ. 

Κεραμέα. 

Ν. Β. Τ. 

1. Διετήρήθη ή ορθογραφία τοϋ ’ΑΘ. Παπ. Κεραμέως, οπού δέ διωρθώθησαν παρα- 

δρομαί, έσημειώθησαν ύποσελιδίως. Αί γεγραμμέναι διά κυριλλικού αλφαβήτου ρωσι- 

καί λέξεις άπεδόθησαν διά τού λατινικού. 
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3 Εν 'Ιεροσολώμοις, 22 αύγ. 1887 

3Αγαπητέ μοι κ. Μνστακίδη, 

Σάς οφείλω άπάντησιν εις επιστολήν από 23 φεβρ.Ι Διάφορα αντίξοα 
γεγονότα μέ ήνάγκασαν νά παραμελήσω τό προς υμάς φιλικόν καθήκον. 

5 Σάς υποθέτω ακόμη έν 3Αθήναις, και δι αυτό πέμπω καί τό παρόν 

Την περί σχολών Ίωαννίνων έλαβον καί έμελέτησα έπισταμένως. 

Χρείαν επαίνων παρ έμον δεν έχετε. 

3Αναμένω καί την δεντέραν περί 3Ιωαννίνων διατριβήν, ώς καί εϊτι άλλο 
10 έδημοσιεύσατε εις περιοδικά ή εφημερίδας. 

Εύχομαι από καρδίας την προσεχή εις Γερμανίαν μετάβασίν σας. 

3Ενταύθα διάγω ασκητικήν ζωήν. 

Γρά-ψατέ μοι έκτενώς τά καθ' υμάς διά νά έπαναληφθή ή τακτική αλλη¬ 

λογραφία μας. 

6 σάς 
Α. ΓΙαπαδόπονλος Κεραμενς 

7 έλαβον Γη 8. 

2 
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Φίλτατε κύριε Μνστακίδη, 

3Εγκαίρως έλαβον τήν έξ Αθηνών τελευταίαν επιστολήν σας, δι ής 
ήξιώσατε νά μοι γνωρίσητε ότι εμέλλετε νά μεταβήτε εις Γερμανίαν προς 

5 έξακολούθησιν τών σπονδών σας. Κατά τήν παραγγελίαν σας δεν άπήντησα εις 
τήν επιστολήν ταύτην άναμένων τό έκ Γερμανίας αγγέλαικόν πιττάκιον, όπερ 
καί έλαβον ήδη καί έξ ον έγνων δτι προτίθεσθε νά δια τρυγητέ εις τήν ιοραίαν 
πόλιν Τνβίγγην εν δλον έτος. Περιττόν θεωρώ νά σάς συγχαρώ διά τήν αϊσίαν 
άψιξίν σας εις Γερμανίαν, άψον ευτυχέστερος έμον άνεδείχθητε. Τολμώ μόνον 

10 νά σάς σημειώσω δτι ζηλοτνπήσας έκ καρδίας τήν ευτυχίαν σας ( έταλάνισα 
έμαντόν, άτε μή αξιωθέντα πατήσαι τό έδαφος τής σοφής Γερμανίας. Ονχ 
ήττον βεβαιωθήτε δτι τήν ευτυχίαν σας έθεώιρησα καί Ιδικήν μου, διότι Ιδιαί¬ 

τερός μου φίλος έντρυφα αντόσε άναμιμνησκόμενός με μακρόθεν καί κοινο- 

λογών μοι δσα ώραϊα βλέπει καί σπουδαία μανθάνει. Εύχομαι σοι λοιπόν 
15 καί έκ καρδίας προκοπήν, διά νά καταστής μετά ταϋτα αγλάισμα τής πεπτω- 

κυίας καί πτωχής μας πατρώος, τής 'Ελλάδος, τής ονσης, κατ3 έμέ, έρμαιον 
τών σοφιστών, τής άγνρτείας καί | παντός πονηρού πνεύματος. 
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Γράψατε μοι τί σάς έκόστισεν ή μετάβασις μέχρι Τνβιγγης, ποσά έξ ο¬ 

δεύεις ώς μπεκιάρης κατά μήνα, καί μέ τίνας υποχρεώσεις ένεγράφεις (δΐο) 

20 εις τό πανεπιστήμιον. 'Εχω ανάγκην τών πληροφοριών τούτων δια το άδη¬ 

λων μέλλον. 
Μή αμελής νά μοι γράφης' έχω χρείαν παρηγοριάς, διότι ήδη ώς έρη- 

μίτης ζώ, τήν ασκητικήν μετερχόμενος δίαιταν, προς μικράν εί δυνατόν λήθην 
τών άφορήτων δυστυχιών μου, αϊτινες από ΚΙπόλεως άρξάμεναι δεν θελωνσιν 

25 ακόμη νά παύσωσι. Ό μικρός μου οίκος άρδην κατεστράφη, παρασυρθείς 
υπό καλογηρικών υποσχέσεων έχω δέ καί τρίμηνον \ ήδη κλινηρη την σνζυγον 

μου, δεινώς πάσχονσαν έκ δυσεντερίας. 
3Επειδή τώρα ενρίσκεσαι εις τήν χώραν τών βιβλίων, πίστευα) ότι θα 

άξιώσης νά δεχθής μικρός μου τινάς παραγγελίας με το άζημιωτον σας. Εις 
Β0 Τνβίγγην έτυπώθησαν τά βιβλία τον μακαρίτου ΤαββΙ, εν οις νομίζω και 

τό Ώβ Τ1ΐ688άΙοηίοα βΐ 8Ηο αρυο (ίμρΪ8 Γηβείαηίδ), ούτινος έχω απόλυτον 
ανάγκην. 3Ανασκάψατε παρακαλ,ώ τήν Τνβίγγην καί άνενροντες αποστειλ.ατε 
μοι τό βιβλίον τούτο, όμον μετά καταλόγων τών αυτόθι βιβλιοπωλών. Ουδέ¬ 

ποτε εΐδον κατάλογον Τνβιγγείων βιβλιοπωλείων. \ Έκ1 Τνβιγγης προσέτι 
Β5 αναμένω δι3 υμών καί τό βιβλίον /. ΤζεΙζαβ ΕρώίοΙαβ βά. ΤΗ. ΡΓ68861 

Τιιδίπξαβ 1851, ΠΗγ. Γηβε., ώς καί τάς Πί8ΐοι\ ναήανηιη ΟΗίΙίαάαε τον 
αντοϋ Τζέτζου (βά. Κίβ88ΐίη§. Γίρεΐαβ, 1826). Τό δ3 άντίτιμον θά σάς έμβά- 

σω διά χάρτινων αυστριακών φλωρινίων, τά οποία δύνασθε αυτόθι νά έξαργυ- 

ρώσητε. 
40 Καταγράψατέ μου καί τους καθηγητάς σας, τίνος αξίας είναι καί τί 

είδους βιβλία συνέγραψαν. Πάσα φιλολογική άνακοίνωσίς σου θά είναι δι 
έμέ αρκετή παρηγοριά, άφοϋ κατεδικάσθην έδώ εις στασιμότητα. Ούτε τής 
ΈλΑάδος οντε τής Γερμανίας, ούτε τής Γαλλίας \ φιλολογικός καί άρχαιολο- 

γικάς εφημερίδας βλέπω έδώ. 3Εντρέπομαι μάλιστα να σάς προσθέσω δτι επί 
45 έτος ήδη αγνοώ οποίας προόδους έκαμαν οϊ κλάδοι εις ονς καταγίνομαι καί 

έγώ όπόταν τό έπιτρέπη ό καιρός. 3 Αλλ ον τε τας ιδικας σου διατριβας τ ας 
έν 'Αθήναις έκδοθείσας, περί ών προ έγραψες μοι, γινώσκω. Περί τίνων ζη¬ 

τημάτων έγράψατε εις τάς έξ έκείνας, ώς λέγετε, διατριβας; 

3Αναμένων άπάντησιν σας, 

50 διατελώ πρόθυμος εις αεί. 

ένβία ο σος 
Α. Παπαδόπουλ,ος Κεραμενς 

17 άγνρτείας ηΐ5. και ιιΐδ. 33 τοϋτο : τούτον ρπΐϊΐυιη εοπρεΐί 40 εηίβ τίνος : 

τήν ο&ηοείΐ. 68ί 51 εν βία ΐη ιϊι&γε. 
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' Ιεροσόλυμα, 15 ]27 δεκεμβρίου 1887 
Φίλτατέ μοι κύριε Β. Μνστακίδη, 

Τό προς εμέ έκ Τυβίγγης εκτενές φιλικόν γράμμα σας σφόδρα ηύχαρέ¬ 

στησε μοι, και προτίθεμαι διά μακρών επίσης νά σάς απαντήσου. Τώρα δέ 
5 σάς εκφράζω την ευγνωμοσύνην μου διά την αποστολήν των καταλόγων τον 
βιβλιοπωλείου και τον ζητούμενου βιβλίου τον Ταβά. Τον κατάλογον τοπο¬ 

γραφικών βιβλίων κατόπιν θά σάς στείλω, αλλά παρακαλώ νά μοι τό νπο- 

μνήσητε εις τάς κατόπιν έπιστολΛς σας, διότι εχω τό δυστύχημα νά λησμονώ) 

συντόμους άφον ποικίλοι έργασίαι άρχονται έν τω γραφείο) μου και μένονσι 
10 πάντοτε ατελείς. Επειδή θά σνντάξητε τοπογραφικήν βιβλιογραφίαν σάς 

συνιστώ νά λάβητε ύπ οψει τό ΜαιιηβΙ άβ ΡΙιίΙοΙοβίβ βίαεείρηβ τον κ. Ββί- 

ηαβίι (2α εκδ.), τό I αΐιτβεδβηβΐιΐ τον Βητείαπ, και Ιδία τήν βιβλιογραφικήν 
τοπογραφικήν μονογραφίαν τον ΗίνεβΙιββΙά (έν τοις Β. ά. ΟόΙί. ΟβΙβΙιΠ.). 

Τό άντίτιμον τον βιβλίου τον Ταβά μετά τών δαπανών τον λαμβάνετε 
15 σήμερον διά τής έσοοκλ^είστου ( επιστολής (δίο) έκ πεντήκοντα μαρκοον, έξ ών 

κρατείτε τά όφειλόμενα χρυσά φράγκα, μέ τά λοιπά δέ σάς παρακαλώ νά συ- 

στήσητε είς τον βιβλιοπώλην σας Ηββίβιι Ιιααβί’ νά μοι στείλη τά επόμενα 

βιβλία τον ΧΟΙΙΙ καταλόγου του. 

επ η0 223 ΜαΙνατίβα, αηβά. βΓαββα Μ. 12.— 

20 παρηγγελ » 1202 Ηβδί/βΜί βά. ΚορΐΙαν. νίιιά. 1840 » 2.75 

» 1530 Ιο. Ώοάαη. βά. ΤαββΙ 1827 » 0.80 

» 1572 Ιιιίίαηί ορββα. ΗβΓίΙβϊη >> 4.80 

» 1573 » βρΐείιιίαβ βά ΗβμΙβί' » 4.80 

» 1584 Εβο ββίββία βίβ. βά. ΚοββΚΙμ » 0.80 

25 » 1647 Τζβίζίε εάιοΐία βά ΜΊΙΙΙβΓ » 6.— 

» 1718 ΝίββΙαδ βί Ο. Μαηαεείε Βοίεε. >) 3.—- 

» 1752 Ραάνηηιβιΐε ΒββΙαηι. βά. Βοίεε. » 4.— 

» 1758 ΡανοβιηίοβναρΚί βά. Εβιιίεβίι καί 8άιη. » 14.— 

» 1810 ΡίιοΙίί ΒίδΙϊοίΗββα. ΒβΜβν » 8.— 

ΒΟ » 2531 ΤΚ. ΜβΙίίβη βΚτοηοοβν. βά ΤαββΙ » 10.— 

» 2631 ΤζβΙζαβ βρίβΐιιίαβ βά. ΡτβεεβΙ » 1.50 

» 3445 ΕιιΙτορίί τββ. Βτομεβη 1878 » 0.90 

» 3439 Ειιίνορίιιε βί ΡαιιΙί Βίαβοηί 1594 » 0.60 

επούηθ » 6544 ΤαββΙ, Χηηώοϊ. βτίί. ββοβ. Βηζ. » 1.80 

35 ίδ. » 6808 ΜαΐΓΪίβιιείε ΒΜίοίΗββαβ τββίαβ βοάΐββε 
βΓαββί Μεε. ΙτίαΗβ κτλ. νοί. I » 2.50 

είς μεταφοράν Μ. 78.25 
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Έκ μεταφοράς Μ. 78.25 

11° 6813 Μοηίβαηβοη, ΒιδΙ. βοίεΐίηίαηα » 8.— 

» 7306 Εταβηι. βίοεεατϋ βναβά βά. Οβίύβτ » 0.60 

» 7996 Κηη, έτεστεψίας '> ά. 

» 6351 ΤαββΙ, άβ Γββΐιο Αηάν. ύοτηηβηί 1846 » 1.— 

» 6352 ΤαββΙ, Ββ νία τηίΐίί. Εβηαίία 1837 » 1.~ 

» 6353 ΤαββΙ, (ΒίεεβΠ. ηοοαβ) 1 ΡτοΙββοηι. 

2) ρ. οΐ'ίβηΐ Μι. *_ 

το δλον Μ. 91.75 

Βεβαίως τά ληφθησόμενα χρήματα δεν έπαρκονσιν εις τήν αγοράν τών 
βιβλίων τούτων, αλλά πρέπει νά μένητε ήσυχος ότι θά λΛβητε τά επίλοιπα αμέ¬ 

σως μετά τήν παραλαβήν, έκτος έάν 6 βιβλιοπώλης διατάξη τήν έδώ (δίο) 

50 πληρωμήν είς καμμίαν τράπεζαν. 

Προσεχώς θά σάς γράψω έκτενεστερον. 

Διατελώ μετ αγάπης τίμιας και νπολήψεως , 
πρόθυμος δονλ.ος σας 

Α. Παπαδοπούλας Κεραμενς 

55 Υ.Γ. Προς τίνα σκοπόν έρχεται έδώ ό κ. ΒνοοΤΙια'ΐιελ Εαν δια χειρό¬ 

γραφα, πρέπει νά αναστολή, διότι έγό) έργάζομαι ήδη απο πολλον εις τήν 
περιγραφήν και τήν εκδοσιν τών σπουδαιότερων. Μετά την εκδοσιν τον κατα¬ 

λόγου δνναται πάς τις νά έλθη. * Αλλά, ώς γνωρίζετε, συνειθίζω νά μή θορυβώ 

εις τάς έιρημερίδας. 
60 Υ.Γ. Προτρέψατε, παρακαλώ, τον βιβλιοπώλην σας να μοι στειλη και 

τους καταλόγους τον ΕΧΧ, ΕΧΧΐν, ΕΧΧΫΙΙ, ΧΟ, ΕΧΧΙΙ, ΕΧΧ VI. 

Άπήντησα τή 29(11 ιανουαρ. 88 

6 ροδί βιβλιοπωλείου ίΐίϋΐιΐδ Ιεοία άίίίΐοΐΐίδ 14 λαμβάνετε : λαμβάνεται ρππκιηι 
εοπρδίί, κεά οαηοβίΐαίο αι, ε εοπρδίΐ ευρπι 1ΐηε3ηι 19 επ ηι&ηυ αΐί. (Μγδίαοίάΐδ) 

20 παρηγγελ ηιαηυ &!ί. (Μγδίαοϊάίδ) 34 επωληθ ηιαηυ αΐί. (Μγδΐαοίιΐίδ) 35 ΐδ. Γηαηιι 
αΐί. (ΜγδΙ&α(1Ϊ5) 46 δοπβεηάυΐϊ) 91.85 60 - 61 ίη πιαπί. 62 ηι&ηιι 8.11. (Μγδί&οΐ<ϋδ) 

ϊη πιαΓδ. 

4 

Έν 'Ιεροσολύμοις, 11 Ιανουάριου 1887* (δίο) 

Φίλτατέ μοι κ. Μνστακίδη, , 
εις Τν βιγ γ ην 

*Εν πρώτοις εύχομαι σοι νά διέλθης καί το ενεστος έτος έν ευτυχία και 

* Ή επιστολή αύτρ έγράφη τφ 1888 καί όχι τφ 1887, ώς αναγράφεται προφανώς 
έκ παραδρομής. Τοΰτο φαίνεται καί έξ άλλων καί έκ τοϋ γεγονότος ότι απευθύνεται είς 
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5 μεγάλαις καί καλαϊς σπονδαϊς. Δεύτερον <5ε απαντώ είς τάζ δύο φιλικάς σου 
έπιστολάς, χρονολογουμένας την μεν από 20/2 σεπτεμβρίου 87, την δέ από 
39111 (δίο) Ιανουάριον 1888. Επανειλημμένους γράψεις μοι περί αμελούς δήθεν 
νφους εν ταϊς έπιστολαϊς σου- πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη νά σέ βεβαιώσου 
όποσον αισθάνομαι οτι θυσιάζεις πολύτιμον χρόνον γράψου διά μακρών προς 

10 ψιλόν εκτιμοιντά σε μεγάλως' τό πολλά γράψειν μοι είναι λίαν ευχάριστου, 

διότι ενρίσκομαι έν ερήμω και άγόνω τόπω, ένθα έχω χρείαν τής συνεχούς 
παρηγοριάς φίλων ειλικρινών και οπουδήποτε ενδιαφερομένων είς τάς επα¬ 

νειλημμένος μου θλίψεις καί δυστυχίας. 

5Εκ τής επιστολές σον τής 20/2 7βρίου έπλ.ηροφορήθην λ.επτομερώς 
15 τό κατά σέ έν Γερμανία· αί 6ιαβιβασθεϊσαί μοι προς τούτο ειδήσεις είσί λίαν 

χρήσιμοι δι εμέ, καί επί τη βάσει αυτών Ισως δυνηθώ ποτέ νά ευτυχήσω τον 
νά διατρέφω κάγώ επί τινα έτη εις την φωτοβόλων καί μακρόθεν προσφιλή μοι 
Γερμανίαν, όπου κέκτημαι καί γνωρίμους καί φίλους τινάς. Προσπαθήσατε 
υμείς αυτόθι όσον τό δυνατόν νά ώφεληθήτε πλειότερον, καί ιδία τον τρόπον 

20 τού έπιστημονικώς έργάζεσθαι, οντινος ημείς οι άνατολϊται, καί ιδία εγώ, 

στερούμεθα. 

Μοι έγράψατε σχετικώς προς άγνρτεύοντας έν 'Ελλάδι, ότι έπατάξατε 
τινάς τούτων δημοσιεύσαντες διαφόρους κριτικάς διατριβάς. *Ομολογώ την 
αμάθειαν μου έν τη περιστάσει ταύτη, διότι από έτους καί πλέον αγνοώ τί 

25 γίνεται έν 'Ελλάδι' ούτε έφημερίδας ούτε περιοδικά | συγγράμματα βλέπω 
ενταύθα- αγνοώ λωιπόν τί περιέχει ό Παρνασσός ή "Εβδομός, ό Σωτήρ, ή 
’ Αρχαιολογική έφημερίς καί αυτό τό Ζ' τεύχος τοϋ Δ ελαίου τής ΐστορ. καί 
έθνολ. εταιρίας, τό όποιον αγνοώ διά ποιαν αιτίαν ή "Εταιρία δεν θέλει νά 
μοι τό στείλη], άν καί αλλωθεν μανθάνω οτι προ επτά μηνών άπεστάλ,η είς 

30 τά τέσσαρα άκρα τοϋ κόσμον. Ακόμη αγνοώ καί τί δημοσιενονσιν αΐ τής 
Κ]πόλ>εως εφημερίδες, άν καί έρχωνται έδό) (δϊο) ικανά άντίτυπα, διασκορ¬ 

πιζόμενα όμως μεταξύ χειρέον ανθρώπων μή διδασκομένων. Εντεύθεν έν- 

νοητέον ότι αμαθέστερος είμι διά τά έν Ευρώπη έκδιδόμενα, ών έν Κ(πόλει 
ήμην 6 μάλέλον ενήμερος. 5Αείποτε ετοιμάζω διαφόρους φιλολογικός, Ιστο- 

35 ρίκας καί αρχαιολογικός διατριβάς, άλλί ονδεμίαν τελειώνω, διά μόνον τον 

Τυβίγγην όπου ό Μυστακίδης μετέβη τό φθινόπωρον του 1887 (πρβλ. καί έπιστ. 1, 
2 και 3). 

Ή άναγραφομένη είς τόν στίχον 7 ήμερομηνία 39/11 έγράφη προφανώς άντί 29/11 

καί διά τό άτοπον τοϋ 39/11 άλλα και διότι είς τήν ύπ5 άριθ. 3 έπιστολήν σημειοϋται 
είς τό τέλος όπό τοϋ Μυστακίδου : άπήντησα τί] 29/11 Ιανουαρ. 88. 

Είναι προφανές όμως ότι καί ή ήμερομηνία 1.1 Ιανουάριον παρέχει αμφιβολίας 
έφ’ όσον ό *Α. Παπ. Κεραμεύς, γράφων τήν έπιστολήν αυτήν μέ τήν ώς άνω ήμερομη- 

νίαν, εΐχεν ήδη λάβει τήν άπάντησιν τής 29/11 Ίανουαρίου. Ίσως πρέπει νά έννοήσω- 

μεν 11/24 Ίανουαρίου 1888. 
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φόβον ότι ενδέχεται είς τά άπαοιθμηθέντα δημοσιεύματα νά περιέχωνταί τινα 
σχετικά. Καί περιμένω νά βεβαιωθώ περί όλων των αποριών μου όπόταν μέ 
άξιώση ή τύχη νά ϊδω έκ τού πλ.ησίον καί άπ αρχής τού 1887 πάντα τά περι¬ 

οδικά συγγράμματα, ών ήμην τακτικός αναγνώστης άλλοτε. Δυστύχημα όμως 
40 καί δι ημάς τούς "Ελληνας, ότι δεν ήξιώθημεν ακόμη νά αποκτήσω μεν μίαν 

βιβλιοκριτικήν εφημερίδα καί σπουδαϊον κεντρικόν φιλολογικόν περιοδικόν, 

είς ο νά πέμπωμεν τά μελοτήματα μας διά νά μή διασκορπίζονται εις περιο¬ 

δικά βιβλία περί άλλα ασχολούμενα. 

Πιστεύω ότι διά τοϋ κ. Γ. Σμίθ θά κατωρθόισατε ήδη καί νά ομιλάτε 
45 καί νά γράφητε ελευθέρους τά γερμανικά. Ελπίζω ότι μεγίστας προόδους 

έκάματε καί είς τήν λατινικήν γλώσσαν, ής αείποτε καί έν παντϊ έχομεν χρείαν 
και τήν οποίαν τά παρ ήμίν σχολεία παραμελοϋσιν διά τόν εγωισμόν μας ότι 
μόνον διά τής ελληνικής άναδεικνύονται οι σπουδαίοι μας. Πόσον όμως ήμεθα 
ήπατημέ\νοι, καθημέραν τώρα τό αίσθανόμεθα, διότι ουδέ βήμα δννάμεθα νά 

50 κάμωμεν είς τάς μελετάς μας άνευ τής γνοθσεως τής λατινίδος. — Πολύ καλά 
πράττετε καταρτίζοντες βιβλιοθήκην έξ εκλεκτών καί χρησίμων βιβλίων τό 
μόνον τό όποιον πρέπει νά προσέξητε είναι νά μή άγοράσητε άχρηστους ήδη 
καί περιφρονημένας εκδόσεις ή βιβλία παλαια μεν αλλ άχρησιμεντα ηδη καί 
έξηντλημένα σοφώτερον υπό νεωτέρων. Διά τά νέα βιβλία νά έχητε ώς γνώ- 

55 μονά τάς δημοσιενομένας είς τά αυτόθι κριτικά περιοδικά αναλύσεις, εξ ών 
ευκόλως συμπεραίνει τις τήν σπονδαιότητα καί χρησιμότητος (δίο) ενός 

νέου βιβλίου. 
Είς Ιδιαίτερον χαρτίον σάς σημειώ πάντα τα έδω (δίο) ελληνιστί εκδο- 

θέντα τοπογραφικά βιβλία, διά δέ τά έν Σμύρνη αδυνατώ νά γράψω τι, διότι 
50 τά βιβλία μου έσκορπίσθησαν καί έπωλήθησαν όμοϋ μέ τά έπιπλα μου. Διά 

τό βιβλιογραφικόν μέρος τοϋ θέματός σας καλά θά κάμητε νά γράψητε είς 
τόν κ. Μηλιαράκην, όστις προ έτών άσχολεϊτε (δίο) είς γενικήν καταγραφήν 
των μέχρι σήμερον έκδοθεισών πανταχοϋ ελληνιστί μονογραφιών καί διατρι¬ 

βών τοπογραφικών καί καταστατικών. Έχω σημειώσεις τινάς περί των έν 
65 τω Νεολόγω (άπ αρχής τής σνστάσεώς του μέχρι τοϋ 1882) έκδοθεισών 

τοπογραφικών διατριβών. Πιστεύω νά τάς έχητε καί σεις. Έν εναντία περι- 

πτώσει είμαι πρόθυμος νά σάς τάς στείλω. 

"Η έκλογή σας είς τό νά άσχοληθήτε περί Θράκης είναι έπιτυχεστάτη, 
διότι αντη έστίν ή μάλλον άμεληθεϊσα χώρα' άλλ’ άγνοώ ποιας περιόδους 

70 θά /τελετήσητε ΐνα άναλόγως σάς συστήσω, τουλάχιστον έκ μνημης, τα καταλ- 

ληλα βιβλία. Μοί γράφετε καί είς τό τελενταϊον γράμμα σας ότι προτίθεσθε 
νά πραγματευθήτε περί Θράκης καθόλου υπό γεωγραφικήν καί ιστορικήν 
έποψιν. Νομίζω ότι οντω πράττοντες θά περιπλανηθήτε είς χάος έξ ού μόλις 
μετά πολλά έτη θά δννηθήτε νά έξέλθητε. Ούχ ήττον σάς σημειώ όσα έκ τού 

75 προχείρου γινώσκω βοηθητικά ] βιβλία, μετά τους ελληνικούς, ρωμαϊκούς και 
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βυζαντινούς συγγραφείς. Διά την προϊστορικήν εποχήν, υπάρχει μία διατρι- 

βίτζα, ήζ δεν ενθυμούμαι τον συγγραφέα (Γερμανόν) πραγματευόμενη περί 
των εν Θράκη τύμβων. Εις το ΜϊΙΐΗάΙηη&εη των 3Αθηνών εις τά νομισμα¬ 

τικά περιοδικά Γερμανίας, Αγγλίας και Γαλλίας νπάρχονσι πολυάριθμοι 
80 διατριβαί περί νομισμάτων πόλεων και βασιλέων τής Θράκης, διά νά μή ανα¬ 

φέρω τάς άρχαιοτέρας είδικάς μονογραφίας. :Επίσης εις τά γεωγραφικά 
περιοδικά αυτών τε των χωρών και Ιδία τής Βιέννης, τής Μόσχας και τής 
ΙΤετρουπόλεως υπάρχει απειρία διατριβών καί περιηγητικών αναμνήσεων εκ 
Θράκης. Κατόπιν πρέπει νά ξεφυλλισθώσιν οί περιηγηταί πάσης εποχής και 

85 ή σειρά των χρονογράφων, ονς δημοσιεύει ή πρωσική (δίο) κυβέρνησις, εν οΐς θά 
εϋρητε ονκ όλίγας λεπτομέρειας Θρακικάς. Διά τό ιστορικόν μέρος θά λάβητε 
ύπ οψει τάς γερμανιστί και αγγλιστί έκδοθείσας έπισημοτέρας γενικός καί 
είδικάς ιστορίας, ώς τον Ονοίβ, ΏηηβΗβΓ, ΟηΠίηε κλπ. Δεν πρέπει νάλησμο- 

νηθή καί ό γάλλος συγγραφεύς τών ελληνικών αποικιών, αν καί είναι αρκετά 
90 παλαιός, δηλαδή ο ΒαοηΙ ΒοοΗβΙίβ. Διά ειδικά μέρη τον θέματός σου θά 

σέ βοηθήσωσι τά εν Γερμανία ΒέρβΓίοΪΓ68. Διά τάς αρχαιότητας τάς Θρα¬ 

κικάς θά λάβητε βεβαίως ύπ οψει τάς γνωστός ύμϊν αρχαιολογικός σύλλο¬ 

γός, καί ιδία τον ΏχιτηοηΙ, τον 1. Μονάΐτηαιιη τον 8οΐιαβαήΐί, ΤοηιαεβϊιβΚ, 

οϊς, άν τό κρίνης εύλογον, πρόσθες καί τά περιηγητικά σημειώματα του έλ- 

95 ληνός Παπαδοπούλου καί Βλ. Σκορδίλη. 'Ο αυτός έτύπωσεν έν Γερμανία ελλη¬ 

νιστί καί μικρόν φυλλάδιον, δ επέγραψε ΜεάίΐαΐίοηβΘ Τΐιταβίαβ. Μή λησμο- 

νήσητε προς τούτοις τό ΟοερηΒ τών λατινικών επιγραφών καί τήν Ερλιβ- 

ηιβνίε βρΐρναρΜοα, ώς καί τά αρχαιολογικά περιοδικά τής Πετρονπόλεως 
τής Μόσχας καί τής 'Οδησσόν καθώς καί τά έν Τωσσία έκδοθέντα διαφόρων 

100 γενικών καί μερικών συνεδρίων πρακτικά. ΟΙ Ρώσσοι έγραψαν περί Θράκης πολύ 
περισσό\τερα καί τών γάλλων καί τοον γερμανών. —Διά τά βυζαντινά τί νά 
σε εϊπώ; Νά σε συμβουλεύσω νά περιορισθής εις τούς γνωστούς χρονογράφους 
καί τά περί αυτών βοηθητικά βιβλία; 9Αλλά τούτο δεν θά ήνε (δίο) ειλικρι¬ 

νές. 3Εν πρώτοις θά Ιδης τον Ββφιιίβη τά αβία τών ΜΐοίάοΓιάί (δΐο) καί ΜίΙΙΙβί', 
105 τά 81ανίεο}ιβ ΑΙΐβΠίιίΙηιβΓ τον ΜίοΜοείβΚ (δίο), τον Φιλήν έκδόσεως ΜίΙΙβτ, 

τήν ιστορίαν τον δευτέρου Βουλγαρικού βασιλείου υπό τού ρώσσον Ούσπένσκη 
(άναγκαιότατον), τάς συγγραφάς τού 'Ρώσσου Βασιλείεφσκη, τάς διατριβάς 
διαφόρων εκκλησιαστικό ϊστορικοιν τής :Ρωσσίας καί ιδία τον Μακαρίου 
(εξ 11 τόμων) τούς δύο όγκωδεστάτονς τόμους τον άρχιμ. Άντωνίνον ν 

110 ΒχιιηβΙία, καί τάς ποικίλας διατριβάς τον ραΐσου ΡβίΓοββ, διά νά μή αναφέρω 
πλείστονς άλλους συγγραφείς. 

Βλέπετε δτι γενικώς καί ούχί λεπτομερώς σάς υποδεικνύω δσας εγώ γι- 

νώσκω καί ενθυμούμαι πηγάς περί Θράκης, παραλείψας τάς γνωστός σοι έκδε- 

δομένας μονογραφίας, ώς τήν περί Φιλιππουπόλειυς τού Οικονόμου, τού Τζον- 

115 καλά, τήν περί Σαράντα εκκλησιών, καί τήν περί Μαρωνείας κτλ. κτλ. Σάς 
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τάς υποδεικνύω δέ γενικώς, διότι έγώ απορώ πάντων τών εϊρημένων βιβλίων 
έδό) (δίο), άτινα άλλοτε καί εΐδον καί έμελέτησα. 9Αλλά σάς δίδω αφορμήν 
διά νά τάς άναζητήσητε έν Γερμανία. 

3Εκ τής τελευταίας φιλικής έπιστολής σου έγνων εύγνωμόνως δσα έκο- 

120 πίασες διά τάς παραγγελίας μου. Προς τό παρόν έλαβον μόνον τούς θεολο¬ 

γ ικούς καταλόγους, τά δέ βιβλία άργότερον βεβαίους θά έλθωσιν. 9 Οφείλω νά 
βεβαιώσω καί σέ καί τον βιβλιοπώλην σου δτι παν βιβλίον άποστελλόμενόν 
μοι εις ' Ιερουσαλήμ λαμβάνω άνεξελέγκτως διά τού πατριάρχου μας. Λοιπόν 
πάσα αποστολή εϊτε ταχυδρομικούς ήτοι μέ οοΙΪ8-ρο8ΐάΙ ούδένα διατρέχει 

125 κίνδυνον. Τό μέσον τού ταχυδρομείου [ είναι καλλίτερον, διότι λαμβάνοο 
αμέσως τά πράγματά, μου, ενώ μέ οοΙΪ8 ροείαΐ είμαι αναγκασμένος νά 
περιμένω δύο εβδομάδας, αφού υποχρεώσω τον ηγούμενόν μας εις Γόππην 
νά αναζητήση καί παραλάβη έκ τού έκεϊσε τελωνείου τά άποσταλέντα μοι. 

Τού Ο. ϊΙίκοΙιββΙά ή διατριβή πραγματεύεται περί ελληνικών τοπόγρα- 

130 φικών βιβλίων, γνωστών αύτώ’ δεν ένθυμοϋμαι τον τίτλον της, αλλά θά τήν 
εϋρητε εις τά Οόίίίη§ί8θ1ιβ ξβίβΐιτίβ βίο. τού έτους ή 1884 ή 1885 ή 1886. 

Μετ ανυπομονησίας θά περιμένω τήν β' έκδοσίν σμς τού περί Κου- 

ρουτζεσμέ βιβλίου. Περί τού τόπου τούτου δέν εϋρον μέχρι σήμερον τι Ικανο¬ 

ποιούν τήν φιλωμαθίαν σου. 3Αλλ3 άρα γε (δίο) πιστεύεις οτι θά ένθυμηθή ο 
135 Σακκελίων νά μοι στείλη τό νέον βιβλίον σας; Πάντες οί έν 'Άθήναις φίλοι 

μου μέ έλησμόνησαν. 3Αμφιβάλλω μάλιστα εάν έχω έκεϊ πλέον φίλους, αφού 
μετά τήν αποστολήν τού παρασήμου κατώρθωσαν φαίνεται οι έν Κ/πόλει μικροί 
καί μεγάλοι καλοθεληταί μου νά άποξενώσωσιν από έμέ καί τήν φιλίαν τού 
κ. Πολίτου. Ταύτα έγώ λέγω έκ καχυποψίας, διότι αδυνατώ νά έξηγήσω διά 

140 τίνα αιτίαν δέν θέλει από πολλών μηνών νά άπαντά εις επανειλημμένος έπι- 

στολάς μου. 

3Εκ τών έν τώ καταλέγω ΧΟΙΙΙ εκδόσεων τού Φαβρικίου σάς συνιστώ 
ονδ&μίαν νά άγοράσητε. Πρώτον πρέπει νά άποκτήσητε τήν εκδοσιν τού 
Παήβ88 εις 13 τόμους (μέ τό ίηάβχ) καί ύστερον μίαν έκ τών έν τώ κατα- 

145 λ Αγω τούτα). 3 Εγώ εχω τήν τού ΗαΗβεε, άγορασθεϊσαν άντί 5 λιρών τουρκι¬ 

κών θέλω δέ νά αγοράσω καί μίαν παλαιόν εκδοσιν διά μόνον τον λόγον 
οτι 6 ΗαΗβ88 δέν μετετύπωσε κείμενα τινα ελληνικά καί τινας διατριβάς τού 
3Αλλατίου. 3Αλλά προς τό παρόν άμελαο περί τής αγοράς ταυτής, αφού τά 
εϊρημένα κείμενα εύρίσκο) καί έν τή πατρολογία (δίο) τού Μίξηβ καί ιδία 

150 έκδεδομένα. | 

"Ο,τι έγραψεν ο Νεολόγος περί ΒτοβΙίΚαν,δ δέν γνωρίζω, σάς παρακαλ,ώ 
νά μοι σημειώσητε δσα ένθυμεϊσθε. 

Σάς ευχαριστώ από καρδίας καί διά τήν πρόνοιαν ήν έχετε περί τής 
υγείας τής συζύγου μου. 'Η δυστυχής διήλθε πολλούς κινδύνους έπί πέντε καί 

155 πλέον μήνας καί ακόμη δέν ήμπορεϊ νά άναλάβη. Κατήντησε σκελετός, καί 
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κατά συμβουλήν των Ιατρών πρέπει νά την μετεγκλιματίσω μετά δύο μήνας. 

5Αλλά που; αφού εγώ δεν έτελείωσα ακόμη εδώ (δίο) το έργον μου. Σκέ¬ 

πτομαι νά την στείλω εις την Κ\πολιν, άλλα και τούτο το ευρίσκω άσύμ- 

φορον διά τάς άπαιτουμένας δαπάνας. Οποσον είμαι δυστυχής δια τας οικο- 

160 γενειακάς μου θλίψεις μόνος ο Θεός γινώσκεΐ’ άλΧ ελπίζω εϊς το έλεος αυτόν. 

Λησμονώ δέ τά πάντα όπόταν ασχολούμαι εις τάς μελετάς μου, αιτινες όμοος 
πραγματικώς μέ καταστρέφουσι πολλαχώς, διότι δι’ αυτών και ζημίας υφί¬ 

σταμαι και εχθρούς αποκτώ (μόνον μεταξύ των ομογενών μου, ονχί εννοείτε 
(δίο) πάντων, αλλά μεταξύ των άναγώγων και ούδεμιας οικογενειακής τυ- 

165 χόντων άνατροιρής). 
Λοιπονμαι (δϊο) ότι τινά των βιβλίων προεπωλήθησαν εις άλλους. 3Αγνοώ 

προς τό παρόν τί μοι άποστέλλονται υπό τον βιβλιοπωλών. Βλέπω όμως ότι 
κρατείτε ακόμη περισσενθέντα χρήματα 21,35 Μ. 'Οποταν λαβω τους παροι- 

μιογράφους καί τον *.Ησύχιον θά στείλω κατ ευθείαν εις τον ΗαοΗεηα το 

170 άντίτιμον δι επιταγής. Σας ευχαριστώ και διά την εγγύησιν καί διά την 
χάριν, ήν έκάματέ μοι όσον αφορά εις τό ίδικόν σας άντίτυπον του έξαντλη- 

θέντος φυλλαδίου τοΰ ΤαββΙ - Τά άλλα βιβλία τον Ταβά, όσα δεν παρήγ- 

γειλα, κέκτημαι προ πολλοϋ. —3Επειδή έπερίσσενσαν αυτόθι χρήματά τινα 
σάς παρακαλώ μέ αυτά νά μοι στείλη κατ ευθείαν (δΐο) και ταχνδρομικώς ό 

175 βιβλιοπώλης τά επόμενα : 
Ν° ΟνII. 13249. Β. Λ. Είρείηε άίε ΑροΚτηρΊιεη ΑροβίβΙξβεβΚ. 

ηηά Αρθ8ΐεΐΙβ£βηάβη 1883. Ματ/ί8 13.40 | 

13838 ΡαηΙηε Ώίαοοην.8 8. Εβδβη η. 8. 8ο1ιή(ΐβη νοη Ε. ΒαΗτι, Εβιρζίξ, 

1876 Μ 2.50 

14824 
14822 ΨβίηζαΠεη, ΖβίΙΙαβΙη ά. ΚΐΓοΚβη^ββοΜοΜβ 3ΐβ Αηβ. Μ. 3.15. 

14823 
(’Εάν ή έκδοσις αϋτη είναι καλλίτερα του άριθ. 14824). 

Καλόν νά μοι φυλάξη και τούς επομένους αριθμούς του καταλόγου 011. 

185 8662 καί 8663,* έκτος εάν θέλη νά τούς στείλη άμέσως καί νά πληρωθή 

κατόπιν, δηλ. άμα τή παραλαβή. 
Βλέπεις φίλε μου ότι εγώ αγοράζω ποικίλα βιβλία. Τούτο δυστυχίας 

απαιτεί τό είδος των ερευνών μου. Επειδή συντάσσω καταλόγους χειρογρά¬ 

φων πρωτοφανών θέλω καί άπαιτώ νά γινώσκω τίνα είσϊν έτι άνέκδοτα. 

190 9Από έτους ήδη καί κατ3 εντολήν του πατριάρχου συντάσσω καί ήδη πλη¬ 

σιάζω νά τελειώσω κατάλογον 1600 περίπου χειρογράφων ελληνικών, 200 

αραβικών καί πολλών γεωργιανικών προσέτι καταγράφω καί τά έντυπα. 

Θά τνπωθή δέ ό κατάλογος οϋτος εις τρεις τόμους, έτεροι δέ τρεις τόμοι επι- 

γραφόμενοι 8ρίοίΙβ§ιηηι Ηΐενθ8θΙηίαηηπι (δίο) θά περιλάβωσιν όσα ανεκάλυψα 

195 αξιόλογα κείμενα πάσης περιόδου. Τό έργον ήδη τελειώνει. Εις τα κοπιώδη 
11-11-1970 
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όέ ταντα έργα πρόσθες καί γραμματικά καθήκοντα καί έννόησον εις ποιαν 

άνεμοζάλ,ην ενρίσκομαι καθεκάστην. 

Διακόπτω ενταύθα τό γράμμα τούτο μέ τήν ελπίδα οτι θά συγχώρησης 

την αταξίαν αυτού καί τήν ποικίλην έν αύτώ φλυαρίαν. 

200 Σάς άσπάζομαι έγκαρδίως καί μένω 
δούλας πρόθυμος τής σής φιλίας 
Δρ. Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς 

1 δοπβεηάυιη 1888 7 δοπβεηάυιη 29/11: οΓ. ερίδί. 3,62 8 σε : σάς ρπππιηι 
δοηρδϊΐ 52 είναι: είναι ηΐδ. 69 ποιας : όποιας ρπιηυιη δοπρδίί 70 θά : νά ρπιηυπι 
δοπρδίί 93 ΤοτηαεοΗβά δυρΓ3 1ίηε3ητ 95 και Βλ. Σκορδίλη δϋρτ& Ππε&ιη 95 - 96 Ό 
αυτός. .. ΤΚταοίαβ ΐη ηΐ3Γ§. 114-115 Τζουκαρά ρπιτιιιπι δΟΓΪρδίί 123 πατριαρχου ηΐδ. 
127 ηγούμενόν μας ηΐδ. 135 ροδί Σακκελίων ο&ηοείΐ. εδί θά ένθυμηθή 138 3ηΐε καλο- 

θεληταϊ οαποεΙΙ. εδί καθολ ηΐδ. 142 κατάλογο) πίδ. εκδύσεων τον Φαβρικίου 3ΐφΓ3 Ιίη. 

192 γεωργιανικών : οοιτεοΐυπι εδί ε γεωργιανών 199 αηίε φλυαρίαν οαποεΙΙ. εδί πληροφ 
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Φίλτατε κ. Β. Μνστακίδη. 
εις Τυ β ίγ γ η ν 

3Ελαβον τό άπό 14 έ.μ. προσφιλές μου γράμμα σας καί εϊς άπάντησιν 
5 γράφω ύμϊν προς τό παρόν τά επόμενα. — "Απαντα τά βιβλία όσα σείς άπε- 

στείλατέ μοι ταχνδρομικώς καί οσα ό βιβλιοπώλης τελωνειακώς — έλαβον 
ασφαλώς και εγκαίρως μέχρι τού τελευταίως άποσταλέντος «πίνακες τής 
εκκλησιαστικής Ιστορίας».3Επειδή δέ μένει νά σάς χρεωστώ ολίγα τινά χρή¬ 

ματα σάς στέλνω σήμερον διά επιταγής τριάκοντα μάρκας καί απέναντι των 
10 περισσενθέντων σάς παρακαλώ νά μοι στείλη ο βιβλιοπώλης σας τον Μοντφω- 

κόν «ΒΐδλάοίΚεοα (δίο) ΟοάΙΐηίαηα» καί το α ήμισυ (τό νυν ώς γράφετε 
έκδοθέν) βιβλίον τού Είρ8ΪΊΐ8 περί τών άποκρύφων βιβλίον (δίο), εάν δέ περισ¬ 

σεύσου χρήματα προσθέσατε τούς παροιμιογράφους, ή άλλο τι χρήσιμον. 

Τώρα αναγκάζομαι νά σταματήσω κάγό) τήν περαιτέρω αγοράν βιβλίων 
15 ένεκα τής οϊκτράς καταστάσεως τών οικονομικών μου, έκτος άν τά παραγγελ.- 

θέντα νφ3 υμών ενρέθησαν ήδη. 

Σφόδρα έλύπησάν μοι όσα μοί γράφετε περί τών καθ3 υμάς καί όσα 
περί δοθεισών υποσχέσεων. Γραικικαί υποσχέσεις! απέναντι τών όποιων 
κάγώ έτήρησα μέχρι σήμερον δυσπιστίαν. Προσπαθήσατε όμως νά φανήτε 

20 γενναίος καί έν περιππώσει αποτυχίας καταφύγετε εις φιλικάς καί συγγενι- 

κάς υποχρεώσεις προς έξοικονόμησιν τών απολύτως αναγκαίων διά τήν αυτόθι 

διαμονήν σας. 

3 Επειδή δεν ή μπόρεσες νά εύρης (δϊο) τήν διατριβήν τού Ο. ΗίΓ8θΗβεΙά 
σάς συνιστώ νά τω γράψητε μίαν επιστολήν καί νά τώ ζητήσητε τό φυλλ.άδιον 

’ Επετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, νΕτος ΛΖ' 25 
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25 έν ώ πραγματεύομαι (δίο) περί ελληνικών τοπογραφικών βιβλίων. Είναι κα\θη- 

γητής τον Πανεπιστημίου εις Κ0ηί%8δετξ και επειδή είναι φίλος μον παλαιός 
ή μπορείτε νά κάμομε μνείαν τον ονόματος μον εν τή επιστολή σας προς αυτόν. 

Τον βιβλίου περί Ιερουσαλήμ έτους 1807 θά σάς στείλω την επιγρα¬ 

φήν κατόπιν. Το εχω, άλλα τιάρα δεν είναι πρόχειρον. Και περί αρχιερέων 
30 Αίνου θά δυνηθώ νά σάς στείλω σημειώσεις τινάς εάν μοι γράψητε κατόπιν 

καί μοι τό ένθυμήσετε. Η δέ επιγραφή τον Ονσπένσκη έχει ούτως: Οδτα- 

ζοναηίε VΙουαξο ΒοΙ§αΓ8ΐα§ο Οω48ΐνα ΤΚεοάοτα ΙΙερεηε&αξο. Οάβ88α, 

1879. 8ον. Τό δέ όνομα τής έξ Αίνον οικογένειας θά εύρήτε εν τω νυν τνπουμένο) 

4 τεύχει τής Μανρογ. Βιβλ. — Τό αθηναϊκόν δελτών δεν έλαβα ακόμη καί 
3ό Ισως δεν θά αξιωθώ νά τό Ιδώ, εκτός άν αποφασίσω ν’ αγοράσω καί αυτό. — 

Αιά τον πατριάρχην σας Καλλίνικον θά σάς στείλω κατόπιν άλλην σημείωσιν 
περί τινων ανεκδότων γραμμάτων του. — Τό βιβλίον όπερ ενρήκατε καί 

όπερ περιέχει πολλά περί Κουροντζεσμέ, ϊσο)ς είναι τό τον ΟβΐΙαοΚ. 3Εάν 
τοντο, πραγματικώς εκάματε λαμπράν κατάκτησιν. 3Εγό) τό άνέγνωσα 

40 άλλοτε. 

Μία παρατήρησις διά τον βιβλιοπώλην σας. Τό πακέτο που μον έστειλε 
περιεϊχεν ογκωδέστατου, καί παντελώς άχρηστον εις εμέ βιβλίον, δηλαδή το 
τον ΟΙαηάίαηί λ,ατιν. ποίημα έκδ. Βηνηιαηί. Τί νά τό κάμω άφον δεν τό 
παρήγγειλα, εγώ τον έζήτησα άριθ. 3439 ο α ΐ αΐ. X 011 περιέχοντα 

45 Εντρόπιον καί Παύλον διάκονον. Τούτων έχω απόλυτον 
ανάγκην. Πρέπει νά τον έπιτιμήσητε διά ζημίαν. 3Εγώ τον Ολανδιανόν (δϊο) 

δεν έζήτησα ουδέ νά τον στείλω όπίσω ήμπορώ, διότι είναι πολύ ογκώδες βί¬ 

βλων. 3 Εκ των έν τω έν τω (δίο) αν τω καταλόγω διαφόρων εκδόσεων τον 
Εντροπών προσθέσατε τάς εκδόσεις ΗατΙβΙ καί ΒΓοη8βη (η08 3444 καί 

50 3445). Ταντα προς τό παρόν καί μένω μετ αγάπης 
πρόθυμος δούλάς σας 

έν βία Β>’ Παπαδόπονλος Κεραμείς 

6 
' Ιερουσαλήμ, 28 Μαΐου 1888 

3Αγαπητέ μοι κ. Μυστακίδη, 

Έχω νπ οψει μον δύο έπιστολάς σας, εις τάς οποίας μόλις σήμερον 
απαντώ, διότι από τής ημέρας τον Πάσχα μέχρι ταύτης τής ώρας ή μην καί 

5 είμαι άπησχολημένος μέ την σύζυγόν μον, ής ή κατάστασις εμπνέει πολλούς 
φόβους, καί ώς έκ τούτον ήμην ήναγκασ μένος νά διακόψω πάσαν εργασίαν καί 
νά Ισταμαι παρά τό πλευράν της προς παροχήν πόσης δυνατής περιποιήσεως — 

άφον ή πόλις αυτή είναι όλως άξενος. ΓΗ δυστυχής μετά την δυσεντερίαν απέ¬ 

κτησε μέγιστον καί ανίατον πάθος, τοντέστι στένωσιν τών εντέρων, καί άφον 
10 είναι ήναγκασμένη νά τρέφητε (δϊο) μέ ζωμόν καί γάλα, ονχ ήτον (δϊο) άγοί- 
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νίζεται νπερανθρώπως περί την εκβολήν τών περίττωμά των. Τρεις προσβο- 

λάς αλλεπαλλήλους νπέστη καί οι πόνοι ήσαν όλ.ως αφόρητοι, ούδ3 ή μορφίνη 
ουδέ τό εΚΙοταΙ ήρκεσαν νά καταπραννωσι τάς πολυημέρους αγωνίας της. 

ΠροσεβλΧβη ακόμη καί από περιστροφήν τών εντέρων, καί ένό) (δϊο) οί 
15 Ιατροί άπεχωρίσθησαν άπη λυπισμένοι, ή θεία πρόνοια έσπενσε καί έσωσεν αυτήν. 

3Αλιλά προ τριών ημερών προσεβλ.ήθη καί από εμετόν (χολ.ής) διαρκέσαντα 

άκαταπανστως είκοσι καί τέσσαρας ώρας, όντως ώστε άνεμένετο καί 7] απο¬ 

κοπή παντός ζωικόν οργανισμού της. Ευτυχώς καί τοντο παρήλΜε. "Ηδη δε 
έχω σκελετόν κατάκοιτον, μη δυνάμενον νά δεικνύη σημεία ζωής ή μέ ασθενή 

20 ζωμόν. Μέχρι δέ πόσου χρόνον θά διαρκέσωσι τά μαρτύρια ταντα | αδυνατώ 
νά υπολογίσω, άφον ή άσθενής επί δέκα ήδη μήνας προχωρεί προς τό 
άπειρον τής απελπισίας. Γένοιτό μοι ϊλεως ό Παντοδύναμος Θεός! 

Τον Μοντφωκόν τον έλαβον ασφαλώς, ώς καί τό (δίο) Γ' τόμον τών 3Απο- 

κρύφων καί τά δύο λοιπά φυλλάδια. Τό τον ΤαββΙ Ο0718ΐ. Ροτρίιητ. έχω 
25 προ πολλον. Σάς ευχαριστώ διά την προσφοράν τον φυλλαδίου τον Κρον~ 

σών. Δεσποτάδες τινάς τής Αίνον θά εύρήτε εις τό 4ον τεύχος τής Μανρογ. 

Βιβλιοθήκης, όπερ έλπίζω νά διανεμηθή μετά 3 μήνας. 3\Αναμένω καί την 
φωτογραφίαν σας. 

Μεθ3 ολα τά προειρημένα δυστυχήματά μον δέν ή μπόρεσα νά κοινο- 

30 ποιήσο) τι σχετικόν προς τά τοπογραφικά βιβλία, ών τάς έπιγραφάς έχεις 
ανάγκην. 

'Η διατριβή τον κ. ΗίκοΗββΙά, περί ής σάς προέγραφον εύρίσκεται 
εις την ΟοίΗ. Οεορυ. Ιαίινδ. 1884, ώς έμαθον ακριβώς έξ επιστολής τον 
σήμερον, εις την οποίαν γράφει μοι νά τον βοηθήσω όσον ήμπορώ, διότι σκο- 

35 πεύει νά δημοσιεύση β' έκθεσιν περί τών έλάην. γεωγραφικών καί τοπογρα¬ 

φικών μονογραφιών, πληρεστέραν. Κατ3 αύγουστον δέ θά κόμη, καθά γράφει, 
καί ταξείδιον Ιδιαίτερον εις την ανατολήν προς συλλογήν τοιούτων μονογρα¬ 

φιών — διά νά δννηθή νά δημοσίευση πλήρη (δϊο) αναλυτικόν αυτών κατά¬ 

λογον. Βλέπετε ότι έπιασε μέ τά σωστά τον αυτήν \ την νπόθεσιν—καί 
40 προσπαθήσατε καί σείς άπό αυτόν νά τώ πέμψητε ό,τι δυνηθεϊτε (δίο), διότι 

εγώ ενρίσκομαι εις τόπον άβιβλον καί δέν δύναμαι νά τώ φανώ πολύ χρήσι¬ 

μος, όσον έπεθνμονν νά φανώ καί εις υμάς. Τό νά γράφω έκ μνήμης ονομα¬ 

σίας βιβλίοιν δέν είναι ασφαλές, άφοϋ δέν ενρίσκομαι πλέον οΚβζ-τηοί, 

όπου αυτοστιγμεί ήδννάμην νά Ικανοποιήσου την αίτησιν παντός καλοϋ καί 

45 ειλικρινούς φίλον. 

"Οταν δημοσιενθή τό Ββ§Ϊ8ΐβΓ τον βιβλίου Ιίρ8Ϊϊΐ8 άίβ αροΜμρΗβη 
παρακαλώ νά με ένθνμηθήτε. 3Επίσης εχω άπόλυτον άνάγκην μιας κριτι¬ 

κής νεωτάτης έκδόσεως τον ρωμαίου ιστορικού Ε η ίτ δ ρ ίϊΐ 8. Ή βι¬ 

βλιοπώλες σας έχει. — έλάβατε τό τελευταίου συνάλλαγμα έκ 30 μαρκών; 
50 Μέ αντάς έξισώθη ό λ/μάς μού? (δϊο). 
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Περίεργον άτι οι εν 3 Αθήναις τυπώνουν καί η τεύχος τον δελπίου καί 
δτι δεν καταδέχονται νά μοι τώ (δίο) γράψωαι διά νά τους στείλ,ω και εγω 
κάτι, μέ όλα τά χάλια μου. Φαίνεται δτι δεν καταδέχονται, άφοϋ οντε ό κ. 

Πολίτης οντε ό κ. Σακκελίων μέ γράψου οι πλέον — τό δε αίτιον αγνοώ. 

55 Ταϋτα σάς γράφο) έν βία διά νά μη νομίζητε οτι μέ δλας τ ας φορτουν ας 

μου σάς λησμονώ. 
ό σός πρόθυμος δούλος 

ΐ>Γ Παπαδοπούλας Κεραμεύς 

Υ. Εις τό 4ον τεύχος τής Μανρογ. Βιβλιοθη. μου έδόθη άφορμή νά 
60 σάς διορθώσω εις έν μικροντζικο λάθος, τό όποιον δμως δεν είναι ίδικόν σας 
αλλά τον κ. Τ ζιγ αρ ά — καί πιστεύω νά μή σάς δνσαρεστήση. Τό 
έφερε έτζι ή τύχη, δηλαδή λέγει ό Τζιγαράς (Πατρ. περί σχολ. Ίωαννίνων) 

δτι ό κώδιξ τον Μαξίμου δν εύρεν έγράφη τώ 1613. έγό) έσημείωσα «ένθα 
διορθωτέον (σ. 31) τό έτος 1613 εις 1635, διότι ό τον κ. Τζιγαρά κώδιξ δεν 

(55 έγράφη τώ 1613 άλλά τώ 1635, ώς δηλοϊ ή έν τέλει από κτίσεως κόσμον 
χρονολογία 7143. Τώ 1613 έτει συνετάχθη τό έν αντώ κείμενον, καί τό έτος 

τοϋτο τής συντάξεως φέρονσι πάντα πάσης έποχής τά αντίγραφα. 

"Οσα δημοσιεύετε εις τά τιεριοδικά καί τάς εφημερίδας δεν βλέπω, καί 

καλά Θά κάμητε νά μοι τά στέλνετε Ιδιαιτέρως Α.Π.Κ. 

34 ροεί ήμπορώ : Σκο ο&ηοβίΐ. οδί 57 δούλος ηΐδ. 

7 

'Ιερουσαλήμ, 5 7βρίον 88 

3Αγαπητέ μοι κ. Β. Μνστακίδη, 

Πιστεύω ή παροϋσά μου νά σάς εύρη εις Τνβίγγην. είναι δέ άπάντη- 

σιν (δίο) εις την από 25 Ιουνίου επιστολήν σας! 3Αφ ενός ή ανησυχία τής 
5 συζύγου μου καί άφ3 έτερον ή ατομική μου έξασθένησις, διά τους πολλούς 
κόπους καί τάς ψυχικάς δοκιμάς άς υφίσταμαι (πάσχαν δέ νϋν καί έξ έντερι- 

κοΰ^κατάρρον) μέ ήμπόδισαν νά σέ γράψω εγκαίρως, άλλως τε έπεθύμουν 
καί νά σε γράψω έν έκτάσει, τό όποιον έν τώ μεταξύ ήτο δύσκολον, διά την 
μή πρόχειρον σημείωσιν τοϋ περιεχομένου τον «Νεολόγου». 

10 *Εν τοσούτω σέ ευχαριστώ θερμώς διά τό ενδιαφέρον σας τό φιλικόν 
περί τής καταστάσεως τής δυστυχούς συζύγου μου. *0 ασθενής μου εύρίσκε- 

ται μέ (δίο) εϊς καλλιτέραν ήδη κατάστασιν, αλλά Θερίζεται τώρα υπό συνε¬ 

χούς πυρετού κακοήθους καί υπό δυσκιλιότητος (δίο), τά όποια ώς υπο¬ 

νοείς έπανξάνονσι τήν σωματικήν έξασθένησιν. 'Ο θεός νά γίνη ϊλεως. 

15 ’Έκδοσιν Εητ ο ρίί (δίο) προκρίνω τήν τού Ώνομεεπ (ΒβτοΙ. 1878) 
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νπ άριθ. 3445 τού κατ αλόγου Ηβοΐίβη Καηετ καί σέ παρακαλώ νά μου τήν 
ατελής, επίσης ζητώ καί τινα νΐία Οοηείαπύηί ίηιρ. έκδοθεϊσαν προ τίνος 
(δίο) ετών έν φυλλα\δίω, άλλά δεν ενθυμούμαι οντε τόν εκδότην οντε τόν 
βιβλιοπώλην. Πιστεύο) νά τήν άνακαλύψης έν τοίς καταλόγοις καί νά μοι 

20 τήν στείλης. 

3Επειδή διά τήν θέσιν σας έχετε ανάγκην ανεκδότου τινός κειμένου, πρέπει 
νά γνωρίζω τί είδους ανέκδοτον θέλγετε καί ποιας έποχής. άλλως τε ούκ ολίγα 
καί σπουδαία μάλιστα νπάρχονσιν εϊς τάς έν Ευρώπη, καί Ιδία έν Γερμανία, 

βιβλιοθήκας, τάς οποίας δύνασθε καί καιρός είναι νά έκμεταλλ^ευθήτε. 

25 Τώρα ιδού καί τινας τίτλους : 
α) «Μικρασιαναί πραγματεϊαι ίστορικαί καί τοπογραφικαϊ ήτοι αί έκα- 

τόνησοι (δίο), ο δήμος Νυμφαίου καί ή έπαρχία 3 Ανέων υπό Ευστρατίου I. Δρά¬ 

κου μοσχονησίου. Τεύχος Α', 3Αθήνησι, 1888», σελ. 48, 8ον. 

2) «*0 άγιος Τάφος. Διατριβή αυτοσχέδιος υπό Θ. Τιμαγένονς. 3Εν 

30 Σμύρνη, 1860» 8ον, σελ. 44. 

3) «Περί Κύπρον διατριβή περιέχονσα διαφόρους πληροφορίας κατα¬ 

στατικός, γεωγραφικός κτλ. περί τής μεγαλονήσου ταύτης, υπό Δ. Μαργα¬ 

ρίτου πρώην υποπρόξενου τής Ελλάδος έν Κύπρο). 3 Αθήνησι [1849]», 8ον, 

σελ. 44. 

35 3Επειδή μοϋ έζήτησες καί οσας διατριβάς τυπογραφικός γνωρίζω έν τώ 
Νεολόγω, σέ σημειώ νυν τάς δε : 
εξ α) Μ Χ(ονρμούζη) περί τής έν τή νήσω 3Αντιγόνης ειρκτής τον όμο- 

λ.ογητού Μεθοδίου τοϋ πατριάρχου. 3Αριθ. 2481 (1877). 

εξετ β) Ό νομός 3Αδριανουπόλεως, άριθ. 2083, 2085, 2086 2087 (1876) | 

40 Υ) περί τής έν τή 3 Απουλάα έλλ. αποικίας, 1870, άριθ. 664. 

δ) ολίγα περί 3Αγκύρας 1872, άριθ. 1012. 

εξετ ε) Αίνος καί Δεδέ 3Αγάτζ, 1872, άριθ. 1014. 

ς) Ε. Μισαηλίδον, τά μεταλλικά νδατα Φιλαδέλφειας, 1868, άρθ. 392. 

ζ) 3 Ολίγα περί 3Αμισου 1874, άριθ. 1530. 

45 η') 3Ολίγα τινά περί Τραπεζοϋντος 1874, άριθ. 1560, 1565. 

θ) Τά Κοτύωρα τοϋ Πόντον 1874, άρθ. 1589. 

έξ ι) Ι.Α.Β. Θρακικά. Τνρολώη (δίο), 1875, άρθ. 1801. 

ια) Α. Γόνιος, 3Ολίγα περί τής ήρειπωμένης πόλεως Βελλάς, 1875, 

άριθ. 1828. 

50 ιβ) 3Ολίγα περί Μετσόβου, 1875, άρθ. 1837, 1839. 

ιγ) Α. Γόνιος, 3Ολίγα περί Πωγωνιανής 1875, άρθ. 1831. 

ιδ) Μ. Χουρμούζη, Τοπογραφικά (ό δήμος Πτελεανών Φθιότιδος (δίο)) 

1875, άρθ. 1885. Πρβλ. άριθ. 1893. 

ιδ) (δίο) [ιστορία τής νήσον] Σαμοθράκης υπό Β. Κάνδη, 1873, άρθ. 

55 1308, 1309. 
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4- εξετ ιε') 'Η αίνος και οι εν αυτή δύο λιμένες Δρακοντίνας καί Ποντισμένης, 

1873, άρθ. 1335. 

εξ ις) Σ., "Ολίγαι λέξεις περί "Αδριανονπόλεως 1869, άρθ. 492. 

εξ ιζ') Α. Γόνιος, "Ολίγα περί Κονίτζης 1876, άρθ. 2159. 

60 ιη) ’Ολίγαι λέξεις περί Στενή μάγου 1869, άρθ. 611. 

ιθ) 'Η ιερά μονή τον Σινά, 1873, άρθ. 1456, 1461, 1481 1482. 

(περιγραφή). ] 

20) Μαγνησία ή υπό Σιπνλφ 1872, άριθ. 1067, 1074, 1079, 1080, 

1084. 

65 21) Α.Κ. Αϊνατζόγλονς, "Αρχαιολογικά έκ τής Μικράς Καππαδοκίας 

1876, άρθ. 2143. 

Ταϋτα έκ τον λειμώνος τον «Νεολόγον» μας προς το παρόν ενρον πρό¬ 

χειρα. Τό γνήσιον των παραπομπών ήμπορεϊς νά τό δημοσίευσης ύπ" ευθύ¬ 

νην μου. 

70 Κατά την επιστολήν σου σχηματίζεις ώραίαν συλλογήν βιβλίων, όταν 
εύρίσκης διατριβίτζας σχετιζομένας μέ τάς ορέξεις μή άμελής νά στέλνης και 
εις εμέ χρεώνων με. Την εναίσιμον διατριβήν άβ ραίΓΪατοΚατιιπι Ο/Ιαπίε (δίο) 

περί ής μοι γράφεις, την ήγόρασα εγκαίρως. Ό Γεδεόιν όμως μή έννοήσαζ 
αυτήν τήν κατέκρινεν, διότι δεν έσύμφερεν εϊς αυτόν νά γράφη και φράγκος 

75 προνομιακόν του ζήτημα. Αυτός τώρα δημοσιεύει πολλά, άλλά πάντοτε πρέπει 
μέ ρεζέρβαν νά τά άναγινώσκη τις. ’Εγώ έτελείωσα ήδη τον παλαιστινιακόν 
μου κατάλογον συμποσούμενον εϊς άριθ μ. πλέον των 1400, ηύτύχησα δέ νά 
εϋρω και ονκ ολίγα σπουδαία, περί ών θά διαλάβη ή εκθεσί (δίο) μου 
προς τον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων. Ό κατάλογος θά περιλάβη 3 τόμους 

80 χονδρούς, καί τά κείμενα ετέρους 3. "Αλλ" έχω χρείαν των προσευχών σου 
διά νά ευτυχήσω νά ϊδω καί τήν τύπωσιν. 

Ταϋτα έκ του προχείρου γράφο) σοι σήμερον, και παρακαλώ νά μοι 
γράφης συνεχώς και νά μή συνορίζησαι τήν βραδύτητά μου. 

ό σός δούλος 
Ώ’" Α. Παπαδόπονλως Κεραμεύς 

12 μέν νοί. δΟΓίΒβΓε 15 ΕαΙτορα νοί. δοηβοΓβ 26-66 αΐί. ηιαηυ ο&ηοείί. δίαηί 
(Μγδί&οίιΐίδ) 37 εξ &ΙΙ. ηι&ηυ (ΜγδΙαοΜίδ) 39 εξετ αΐί. ιτι&ηυ (Μγδίαάάΐδ) 42 + εξετ 

3ΐί. ιυ&ηυ (Μγδί3ά(1ϊ$) 47 εξ αΐί. ιη&ηα (Μγδΐ&οΐάϊδ) 56 -{- εξετ αΐί. χηαηιι (Μγδί2- 

αί<3ϊδ) 58 εξ αΐί. ηΐ3ηα (Μγδίδαάίδ) 59 εξ αΐί. ηιαηιι (ΜγδΙαοϊ^ϊδ) 76 με ηΐδ. 

8 
"Εν Καΐρω 8 μαιου 1889 

5Αγαπητέ μοι Μνστακίδη, 

Θά άπορης βεβαίως περί τής σιωπής μου επί τόσους μήνας. Τίποτε 
άλόλο δέν σάς γράφω παρ" ότι εύρίσκομαι ενταύθα άεργος επί επτά μήνας, 
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δ στερούμενος και αυτών τοον καθ’ ημέραν αναγκαίων, διά τά οικογενειακά 
μου δυστυχήματα, των όποιων λεπτομέρειας γνωρίζεις. 

Δεν γνωρίζω τί θά τέξη ή επιούσα. 3Αλλ3 οπωσδήποτε έτόλμησα νά 
σάζ γράψω μόνον και μόνον διά νά πληροψορη\θώ άν εύρίσκησαι ακόμη 
αυτού και άν έξακολονθής νά έχης προς εμέ φιλίως. Ουδέποτε δίσταζε οτι 

10 σάς έλησμόνησα. 

Προσπαθώ νά ευρώ τώρα εργασίαν τινά και κατόπιν θά φροντίσου περί 
συγγραφοον καί εκδόσεων, άφ ών άπεμακρύνθην προ πολλοϋ. 

ό αεί σε φιλών 
φίλος 

Ιό Α. Παπαδόπονλος Κεραμεύς 
α η Ο αϊν β 

3Εν ΠΙπόλει 14 δκτωβρίου 1893 

ναζηβ88β7ΐ3&μ - Ρεοερβοί, 7, κβ. 8. 

Φίλτατε Βασίλειε, 

Την επιστολήν σου μετά χαράς εδεξάμην, καί σύμβολον αυτήν έθεώρησα 
§ φιλίας καλής, έμοϊ μεν ύπαρχονσης αεί, διά δέ τινας αίτιας άποκοπείσης 
μόνον διά γραμμάτων επί χρόνον τινά, μακράν όος φαίνεται τοϊς εϊλικρινώς 
άγαπώσιν' έλαβον δέ σήμερον υοσαντως και δύο χρησιμότατα βιβλία, συγγε- 

γραμμένα παρ’ υμών, το μέν περί Μαξίμου τού Μαργοννίον, το δέ περί σχέ¬ 

σεων τών Γ Ελληνορρωμαίων αντοκρατόρων προς τους αρχαίους τής Γερμα- 

10 νιας αύτοκράτορας" άτινα καί παραυτά διήλθον έπιτροχάδην, άποσημειωσά- 

μενος έξ αυτών ώφέλιμά τινα διδάγματα. Διή?,θον δ3 ούχ ήττον εν προσοχή 
καί τά διά τής επιστολής άνακοινωθέντα μοι περί σού, άτιν άλη [θώς έλύπη- 

σάν με μεγάλως. 3Εγώ τώ άκούσματι τής εϊς Τροίαν αποστολής σου γνώμην 
είχα σχηματίσει, οτι προσελήφθης εϊς το αυτόθι Μονσεϊον καί ότι παρε- 

15 σκευάζεσο διάδοχός μον γινώσκεις δ3 ϊσως ό,τι συνέβη περί εμέ διά την 
υπουργίαν ταύτην. Είχα μεγάλων επιθυμίαν διά την θέσιν ταύτην, καί τή 
καλλίστη του καλΜστου Βέη Χαμδή ζητήσει καί διενεργεία δίς προσεκλήθην 
έπισήμως ύπ3 αυτού, άναγγείλαντός μοι ότι διά φιρμανίου καθιερώθη τής 
θέσεως ή υπουργία δι έμέ" έζητούμην δ3 ύπ3 αυτού προ δέκα περίπου ετών, 

20 άλλα διά το ανεπίσημον εγώ τότε κατά συνέχειαν άφοβος έμενον, αιτίαν 
εύρίσκων καί προβάλλων την τότε τής θέσεως άν επισημότητα" δι 6 καί 6 

διευθύνων εξοχότατος βέης, ϊνα με καθησυχάση, την εκδοσιν ένήργησε φίρ¬ 

μαν ίου· καί προσαπεκρίθην άποδεξάμενος, ότι κατά τον δείνα μήνα κατέρχο¬ 

μαι" ενώ δέ ταϋτα ούτως εϊχον, άνηγγέλώη μοι οτι Μανουήλ δ Γεδεών έστρεφε 
25 τά βλέμματα προς τήν θέσιν εκείνην, ότι διέδιδε δημοσία ψευδή (δίο) είναι 
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τήν ) αγγελίαν τής εντεύθεν προσκλήσεώς μου, καί ότι καί αληθές άν ή τό 
πράγμα, τρόπον αυτός εύρε παρατρέψαι τήν πρός εμέ τής Κυβερνήσεως εν- 

νουν διάθεσιν ϊνα δέ τήν θέσιν καταλάβη καί τρόπον τινά καλών αυτόν αρχαιο¬ 

λόγον απόδειξη τώ βέη, βιβλάον έξετύπον τότε περί κεράμων ή λίθων ένεπι- 
80 γράφων (όπερ εϊδον εσχάτως, καί μά τήν αλήθειαν έκάλυψα τό πρόσοοπον έξ 

αισχύνης). Καί τοιαϋτα μέν άνηγγέλώη μοι παρά τίνος αύτόθεν εταίρου προ 
τού με παραγενέσθαι πρός τήν Κωνσταντινούπολην έξ ών γνώμην είχα σχη¬ 

ματίσει, ότι διαδόσεις ήσαν τά Γεδεόνος * φοβερίσματα καί ότι κακόν ούδέν 
ήδύνατο πράξαι δι3 άνθρωπον ειλικρινή καί πεπαρρησιασμένην έχοντα γνώμην 

35 κατέβην δ3 όμως εις Κ}πολαν, καί επειδή τά κατά τήν οικογένειαν εύρον 
εκεί συγκεχυμένα πάνν καί μεμελανωμένα, τά μέν πρώτον αυτά ταϋτα κατε- 

ξέταζον (δίο)· ημέρας δέ τινας μετά τήν κάθοδον άνηγγέλώη μοι ότι ζητούμαι 
παρά τής αστυνομίας [ έπί τώ λ Αγω ότι κατηγγέλθην υπό τού Γεδεόνος ώς 
εχθρός τής τουρκικής αρχής· δπερ αληθώς, εί καί μεγάλ,ως έξένισέ με διά 

40 το ψεύδος τής καταγγελίας, ούχ ήττον εμέ περιέστελ^ε (δίο)· καί πάλαν ολίγον 
ύστερον εμαθον ο,τι συνέβη μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τού φιλτάτου Βέη, 

καί ότι καί τά δύο ταϋτα μέρη διέγνωσαν εμέ μογβηρίας είναι θύμα καί 
άθώον όλ,ως έκ τής Γεδεονοβαποριδείου καταγγελίας: αλλά προ τής είδήσεως 
ταύτης έγό) συγκεχυμένος ευρισκόμενος έκ τής οικογενειακής ανωμαλίας 

45 έκρινα φρόνιμον είναι παραίτησιν άποστείλαι τώ βέη, ϊνα μή καί κατόπιν 
αυτά ταϋτα τά κακοποιό στοιχεία πρόφασιν άλλην έπιζητήσωσιν έπί τώ 
διενοχλΠν έμέ συνεχώς" καί ταϋτα μέν έγένετο περί έμέ, εί καί μετά τήν 
παραίτησιν εμαθον, ότι πλήρης άπεδίδοτό μοι παρ3 άμφοτέρων τών μερών 
ίκανοποίησις καί ότι, καί παρητημένος ών έξ Ιδίας άποφάσεως, τής έμαυτοϋ 

50 δηλαδή, κατεζητούμην ϊνα τήν θέσιν καταλάβο) καί τών αυτής άρξωμαι καθη¬ 

κόντων. Καί | βεβαίως ούτως έμελλε γενέσθαι, άν έγό) γράμμα παρά τής 
Α. 3Εξοχότητος έλάμβανον, άποκριτικόν εις τό προαποσταλέν αντίο γράμμα 
παραιτήσεως- όπερ έμέ καθησύχαζεν άν ούτως καί πρός τήν Κυβέρνησιν 
άθώον έπέστρεφε καί πεπαρρησιασμένον. 3Εγό) μέν ούν αύτόθεν άπήλθον, 

55 μετά δέ μηνάς τινας ήκονσα, οτι διάδοχος έκ Γαλλίας έκλήθη, καί ότι καί ο 
Βέης ώργίσθη (δίο) κατ έμοϋ διά τήν άναχώρησιν όπερ, εί άληθές, άδικώ- 

τατον έγό) νομίζω, φιλότιμος ών σφόδρα καί μέχρι τού νϋν ευχαριστίας άγων 
ότι πλείστας αντω διά τε τήν άγάπην, ήν έδειξε πρός έμέ, καί διά τήν γεν- 

ναιοτάτην άληθώς ύπεράσπισιν αυτού πρός καταισχύνην τών μοχθηρών άν- 

* Ό *Α. Παπ. Κεραμεύς κάμνει υβριστικόν λογοπαίγνιον κατά τού Γεδεών κλίνων 
τό όνομα καί μάλιστα μέ ο πλειστάκις, επιστολή 9, 33, 38, 43, 92, 120, 129, 130* 

Εις τήν έπιστολήν 10, 14 μάλιστα γράφει: Γεδεόνος. Εις τήν έπιστολήν δέ 12, 14 ή έκ- 

φρασις ονειος :Εριννύς τόν Γεδεών φαίνεται νά ύπονοή. Εις άλλας περιπτώσεις ό Ά. 

Παπ. Κεραμεύς ή χρησιμοποιεί τό όνομα άκλιτον ή τό κλίνει μέ ω. 
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60 θρωπαρίων. — Οντως ώς έν σνντόμω, φίλτατε καί λογιότατε Βασίλειε, τό 
Ιστορικόν έχει τής έμής αύτόθεν άποχωρήσεως' εΐ δέ καλώς ή κακώς επραξα 
την θέσιν έγκαταλ.είφας όντως άφελώς, ό χρόνος αποδείξει" τό γε ννν ή τον 
Θεόν πρόνοια τά κατά τον βίον χρήσιμα διαποστέλλ.ει, σννεργονντος έμον 
ταντη διά τινων εκδόσεων εκ πολλον ζητη\θεισών διδάσκω δέ καί έν τω Πάνε- 

65 πιστημείω (δΐο) Π\πόλεως ιστορίαν καί φιλολογίαν τής κοινής ελληνικής 
γλώσσης, ονδέν αντόθεν άποκαρπούμένος, αλλά χρησίμην τινα διδασκαλικήν 
ασκησιν μόνον, ήν ενάρεστον εγώ νομίζω, τον νουν ολίγον άπο των πολλο~ 

τόπων αυτού κοπώσεων άποναρκονσαν. "Οσα δέ περί δνστνχίας, ύφ ής ή 
φιλία σον πάσχει, καθά γράφει, μεγάλως εμέ λνποϋσιν, εΐ καί σέ, κεκτημένον 

70 καί κύριον όντα καλνβης έλενθέρας, ενδαιμονέστερον έμον νομίζω* παρόμοιας 
εγώ καλνβης έν τινι τόπογ κάτοχος από πολλών ετών αγωνίζομαι γενέσθαι, 
καί τά περί εμέ τελενταϊα δυστυχήματα, μέγιστα τή αλήθεια — κατατρύ- 

χονσι γάρ τον έν έμοί φιλότιμου άνθρωπον — τής κατοχής έκείνης απείρ- 

γονσιν’ ονδέν <53 έν τω κόσμω τοντω, κατ' έμέ, μακαριότερου, ή τό μικρόν 
75 εχειν Ιδιον οίκον, έν αντω τε τον βίον άγειν άνεξάρτητον, καί τω περί έκεϊνον 

ώρισμένω γηδίω τά προς τό ζην έκπορίζεσθαι χρήσιμα, σίτον, χόρτα καί 
ει τι τοι\οντον ή δέ λοιπή τον βίον πολυτέλεια μακράν έμον κείσθω. Τον 
βίον όντως, ώ φίλτατε, τον μοναχικόν έκζητώ, καί μή νόμιζε με μακαριό¬ 

τερου είναι σον. πάσαι γάρ αί μέχρι τον ννν άπονεμηθείσαι προς έμέ τιμαί 
80 τής άνθρωπείον δοξομανίας αέρες εϊσί καταστρεπτικότατοι πτωχόίς άνθρό- 

ποις, ώς έγώ νομίζω,—νύττονσι γάρ έκεϊναι τον ζήλον, εϊπερ έστίν ειλι¬ 

κρινής, καί προς έξοδα τούτον υπέρογκα καταφέρουσιν — μάταιαι δέ καί παν¬ 

τελώς ανωφελείς, άν μή τω λαμβάνοντι ταύτας ή τύχη χρήματα πολλά προ- 

κατεμέτρησεν. Είη ό3 ήμϊν άμφοτέροις ΐλεως ό Θεός! 

85 9Εξ ων γράφω νόμιζέ με φίλον είναι σου μέγαν καί τής νυν άστάτου 
σον τύχης άντιλήπτορα, μέχρις άν αυτή προς τά βελτίω στ ραφή. Προς δ,τι 
ούν έμέ χρήσιμον έκνομίζεις, άεί γράφε σνναδελφικώς, έλενθεριώτατα ζητών 
άπ έμον τά κατά σέ δυνατά χρήσιμα. Τής δέ φιλίας ταύτης ή έτοιμότης ελευ¬ 

θερίαν έμοί νυν έκπαρέ\χει καί παράπονου έκτίθησι μικρόν. Έν τοίς υπό σον 
90 γραφομένοις έθιμον έχεις άποδιδόναι κοσμητικά τινα έπίθετα τοίς σνγγρα- 

φενσιν ή έκδόταις, ων ή φορά τον λόγον διαναγκάζει σε μνημονεύειν. Τό 
σύστημα τούτο Γεδεόνειον έγώ κατονομάζω, καί φαίνεται δτι των αυτόν 
βιβλίων ή άνάγνωσις έπέδρασεν ούτως, ώστε καν τοίς κοσμηματικοϊς έκείνοις 
έπιθέτοις αντον μιμητήν είναι σε φαίνεσθαί' απονέμεις δέ καί τω άνθρωπα- 

95 ρίφ τούτο) τιμήν έπιστημονικήν, αξιών μνήμης, έκτος τών εγγράφων, καί τών 
αντον γνωμών, εί καί καλώς οίδας δτι κουφοίτινές είσίν (δίο) αί γνώμαι καί κρί¬ 

σεις αντον, καθάπερ άποδείκννσιν ή τούτων έξηκριβωμένη διέλεγξις. Ελέγχεις 
έμέ, καλώς εϊπόντα (Έλλ. Φ. Σνλλ. ΙΖ', 51. Σελίς πατριαρχ. ιστορίας 30) 

δτι Μανουήλ ό Κορίνθιος έπωνομάζετο Γαλησιυπης καί δτι δ (δίο) άνθρω- 
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100 πος ούτος ονκ ήν έν τοίς πατριαρχικό ις άξιόμασιν έπί Συμείϋνος τό βον 
πατριαρχονντος' κατειρωνεύεσαι δέ με καί διά τήν διόρθωσιν σφαλμά \των 
ετέρων. Καί δτι μέν έγό) σαφώς έγραφα τον Μανουήλ όνομάζεσθαι Γαλή- 

σιώτην, ό κώδιξ έξ ον τό σημείωμα παρήγαγον έκδηλότατα μαρτυρεί* δτι 
δέ τον Γεδεών έγό) δικαιότατα (δΐο) διεξήλ.εγξα, έμαρτύρησεν ή κατόπιν 

105 έκδοθεϊσα πραγματεία μου περί τρίτης πατριαρχίας τον Συμεών, προ τής 
έμφανίσεως τα>ν Σταματιάδον σαμιακών γραμμάτων (δρα Δελτίου III, σ. 

478 κέ.). Καί ταντα μέν διά τήν Σελίδα πατριαρχικής ιστορίας, ής αντίτυπου 
έγώ στέρομαΐ’ λ,έγεις δέ καί έν τω ννν άποσταλίντι μοι περί Μαργουνίον 

καλΜστω σνγγραμματίω, δτι προ λαβών έξέδωκά τι τούτου γράμμα 
110 (σ. 21). Τό προ λαβών ονκ έχει καλώς. "Ο άναγνδ)στης εικάζει δτι 

έγό) δι αγροικίαν, εί καί καλώς έγίνωσκόν σε τον γράμματος έχειν αντί¬ 

γραφου, έσπενσα φιλοτιμία ννγείς εκείνο τύποις έκδονναι προ σον' οπερ 
ονκ αληθές. Τήν αυτήν δέ λέξιν έγραψας καί έν τω περί διδασκάλων τών 
Ίωαννίνων, δτε λόγος ήν περί Καλλιπόλεως, εί καί γινώσκεις δτι παντά- 

115 πασιν έγώ τήν σήν ( πρόθεσιν ήγνόονν, δτι δηλαδή σκοπόν είχες εις Καλλί- 

πολαν έπί μελέτη τινί μετ αβήναι.3 Ονομάζεις δέ με καί ευδόκιμου (σ. 21 

Μαξίμον). Τήν έννοιαν ήν έχεις εις έμέ γινόσκοχ λέγεις δμως έν τούτο) τω 
όνόματι, δτι χθές ήρξάμην έργάζεσθαι, καί τω φρονίμω τών αναγνωστών 
υπόνοιαν έγωϊσμον παρέχεις. Φίλτατε, Βασίλειε, κήδομαι τής νπολήψεώς σου 

120 καί τήν γεδεόνειον έπίδρασιν περί τάς τοιαύτας εκφράσεις άποσκοράκισον 
έσο τον λοιπού, φιλικώς εκλιπαρώ, φειδωλότατος εις τά τοιαύτα κοσμητικό, 

λεξείδια, ή μάλλον έν τοίς υπό σον γραφομένοις ονδέν δμοιον έγχάραττε, 

ϊνα σον μέν τής επιστήμης τήν ύπόληψιν άποσώζης τών δέ παρά σου μνημο¬ 

νευόμενων αεί τήν άγάπ.ην έχης. Οίδας ό3 δτι καί τών αρχαίων Ελλήνων καί 
125 τών Ευρωπαίων οι συγγραφείς, δτε γράφουσιν επιστημονικό τω τρόπω, παν¬ 

τελώς άποδιοπομπονσι τά φίλος, τά φ ί λ τ α τ ο ς, τά δόκιμος καί 

τά λοιπά τοιαντα τών ονομάτων, ΐνα μή δόξωσι τά πρόσωπα θνμιαν έπί τω 
μείζονς εαυτούς έκείνων τοίς άναγινόσκουσιν ύποδεικνύναι. Έχεις δ* ώς 
φαίνεται καί τάς Γεδεονείονς νπ’ δψει δάφνας, δτε σν γράφεις τι σχετιζό- 

130 μενον προς τά γεδεόνεια βιβλία, καί τής άναγνόσεως αυτών ή ένθονσιότης 
αναγκάζει σε παραδέχεσθαι τυφλός άνεξελέγκτως αντον κρίσεις* ο ίον έγέ- 

νετό σοι περί Θεοφάνονς τον Καρύκη, δν, ώσπερ εκείνος, οντω καί σύ νομί¬ 

ζεις είναι κάκιστον άνθρωπον δτι δ’ δμως ή τοιαύτη κρίσις άδικός έστιν, 
άποδείκννσι νομίζω καταλεπτώς έπιστολή μακρά προς τον Καμπούρογλον 

135 καί ταύτης αντίτυπου εκπέμπω σοι, ϊνα καί δι αυτής ιδής δσον ό Γεδεών 
έν τοίς πατριαρχικοίς πίναξιν ϊστωρ ανιστόρητος υπάρχει· ϊνα δέ τό πρά¬ 

γμα σαφέστερόν σοι γένηται, προσανάγνωθι καί τά έν τω Δελτίο) σημειώματα 
δσα μέχρι τον νϋν ό καιρός έπέτρεψε σημειώσασθαι, ϊνα τον λοιπού τώ>ν | 

αυτόν πινάκων έμφρονα χρήσιν έν ταϊς μελ.έταις έχης. - 
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140 Καί ταντα μέν έγραψε το τάχος καί τής προς σε αγάπης ή προθυμία. 

Επειδή δε μικρόν τινα περιγραφήν έχεις τον Σινά, χρησίμην έμοί, ταυτήν, 

εί θέλεις, άπόστειλον εις εμέ· άνθ3 ής εγώ χάριτας οϊσω πολλάς έν καιρώ τω 
δέοντί’ εί δέ καί έτερόν τι περί παλ.αιστίνης έχεις ή Αίγυπτον, σνναπόστειλον 
ευεργετών σου τον φίλον τον έν Π/πόλει. Σνναπόστειλον δέ, λιπαρώ, καί την 

145 πατριαρχικήν σελίδα καί τήν χρησιμωτάτην Κονροτζέσμειον μελχτην τήν έκ 
τον Παρνασοΰ (δϊο) κεχωρισμένως άποσπαθεϊσαν (δΐο), καί ει τι έτερον ή 
μέγα ή μικρόν ή σου λωγιότης έκτετυπωμένως έδημοσίενσεν επί πέντε νυν 
έτη · σνναπόστειλον δέ μοι καί καταγραφήν όσων έχεις παλαιών ή νέων βι¬ 

βλιαρίων ύπ3 έμον τετνπωμένων, ινα τα. λείποντά σοι διεκπέμ \ψω ταχέως. 

150 Γράψον δέ μοι καί περί τί νυν άσχολχϊσαι. 
Έγώ δέ νυν έκτνπώ τους τρίτους τόμους των Άναλέκτων καί τής 'Ιερό- 

σολ,νμιτικής Βιβλιοθήκης· οι δεύτεροι νυν έτελχίωσαν, άλλα τούτων ή διά- 

δοσις γενήσεται μετά δύο μήνας, ένεκα των μακροτάτων ονομαστικών πινά¬ 

κων, ών ή κατάταξις εκπονώτάτη. Των άναλέκτων άντίτνπον άποοταλήσε- 

155 ταί σοι παρ’ έμον, έτι δέ τον Β' τόμον τής 'Ιεροσολνμικής Βιβλιοθήκης* τον 
πρώτον ίσως είδες έν Κ (πόλει. Με τ ολίγον άρχεται καί ή έκτύπωσις τον 
τετάρτου, περιέχοντας τον κατάλογον τον αυτόθι μετοχείον, μακρότατον 
όντα. 'Ο Β’ τόμος αριθμεί σελίδας 900. * Εκτός δέ τούτων έκτνπώ του Θεο¬ 

δώρητου τινά, τήν ερμηνείαν τής Ζωγραφικής Διονυσίου τον Φονρνά, καί 
160 εξ ΐύηετατϊα τής Παλαιστίνης ελληνικά· τοιαντα δέ περί τά τριάκοντα παν- 

ταχόθεν έγό) σννήγαγον | ενταύθα, λαβών ειδικήν διά ταντα ζητήσεως έντο- 

λήν’ καί μέχρι τ ουδέ τύποις έξέδωκα έξ μόνα οϊς προσθετέον έτερα νυν εξ 
έκτυπουμενα' αντίτυπα μέντοι των τοιούτων εκδόσεων δέκα μόνα μέχρις εί¬ 

κοσι λαμβάνω. 

165 Έχεις ίσως τούς υπό Βασιλειάδον τυπωθέντας μικρούς τόμους τής 
Έκκλ. 3Αλήθειας (1885-1886). Τό (δϊο) Δ’ τόμον τούτων (έτος Β' 1886) 

έλλείπουσί μοι τά τεύχη τάδε : ιη , ιθ', κ καί κβ'. Τον δέ Α' τόμον τό τεύχος 
ια. "Αν τούτων έχης αντίτυπα περιττά, σνναπόστειλον, εκλιπαρώ, ταχέως* 

έγώ δέ σου τήν δωρεάν έτέροις αμείψω βιβλίοις ενταύθα τνπωθεϊσιν εί δέ 
170 μή, καλώ>ς έν τ οϊς λεέπονσιν εξέτασαν, εΐπερ υπάρχει του Φωτίου πατριάρ¬ 

χην λόγος εις τήν πρωτομάρτυρα Θέκλαν, υπό τον γενναιοτάτον τετνπωμένος 
Άριστάρχου. — *Εχεις ίσως καί τον Σωτήρα τών Αθηνών, έν φ μακρά Κυ¬ 

ρίλλου του ’Αθανασιάδου κατεχώσθη πραγματεία περί τών βιβλιοθηκών τον 
Π. | Τάφου. Ταύτης έχω τρία μόνα φυλλάδια (τ. ΙΔ', τεύχος δ', ε, ς’)’ 

175 6,τι δ' έκ τής αρχής καί τον τέλωνς έλλχίπει παντάπασιν αγνοώ). Τήν πραγμα¬ 

τείαν ταύτην, καλλίστην ούσαν, άνατνπώσω περί τό τέλος τον νυν τύπον με¬ 

νού τρίτον τόμου τής ' Ιεροσολ. Βιβλιοθήκης" καί σου τήν φιλίαν εκλιπαρώ) 

διαπέμψαι μοι ταχέως τά λείποντά μοι φυλλάδια* δινπόσχομαι δέ σοι ταντα 
καί ταχέως έπιστρέψαι προς τήν βιβλιοθήκην σου. Γινώσκεις ίσως τάς μέχρι 
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180 τονδε πραγματείας τον ΕΗτΙιαπΙ περί τών αύτώ>ν άγιοταφιτικών βιβλιοθηκών, 

ό συντάκτης αυτών έπεσκέφθη ταύτας μετ' εμέ καί τήν δικαίαν έν αντοϊς 
απονέμει τιμήν τω καταλωγοποιώ 

3Ασπάζομαί σε ποθεινότατα, 

φίλπατε Βασίλχιε, 

185 9Αθανάσιος 

Υ. Γ. 3Αποστέλλω) σοι κατ έξαίρεσιν ένδεκα βιβλιάρια, πιθανώς άχρη¬ 

στό σοι διά παντός* εΐ τι δ3 έν αντοϊς έστι χρήσιμον, έχεις έκ τών έφημερί¬ 

διον αυτών άποσπάσας. 

25 ρΓΪΓηυηι ψευδήν δθΐ\ 86(1 ροδίεα ν οαηοβίΐ. 56 <5ιά τήν άναχώρησιν δυρτα Ιΐη. 58 ήν 

έδειξε προς εμέ, δΐιρτα Ιίη. διά2 δΐι5 Ιΐη. 59 αύτον προς δΐιρτα Ιΐη. 66 άηίε άλλα : ή χρη 

εαηεεΙΙ. εδί 90 3ηίε γραφομένοις ;γε οαηεείΐ. εδί 111 αηΐε καλώς: έγώ οαηοείΐ. εδί 
122 ροδί μάλλον : ονδέν τούτων οαηοβίΐ. εδί 140 προς σέ δίΐρΓ3 Ιίη. 152 αηίε Βιβλιο¬ 

θήκης ο&ηοείΐ. εδί οταχνολογίας 155 "Ιεροσολχμικής : οΓ. 151-152 : Ίεροσολνμιτικής 

Έν Π (πόλ.ει, 22 νοεμβρ. 1893 

VοζηεεεβηεΗιι ΡεοβρεοΙ 7, κβ. 8 

Φίλτατέ μοι Βασίλειε Μνστακίδη, 

'Οπόσην έγώ χαράν ήσθάνθην επί τή λήψει τής επιστολής σου, πάντως 
5 εικάζεις' τά δύο βιβλιάρια, τήν νεοελληνικήν γεωγραφικήν βιβλιογραφίαν καί 
τήν σελίδα πατριαρχικής ιστορίας, ελιαβον, καί οντω μετά τήν ενκαρπον αυτών 
άνάγνωσιν έμακάρισά σε διά τήν αοκνίαν καί τήν περί τά πάτρια φιλοτι¬ 

μίαν έλπίζω δέ λαβεϊν καί όσα έτερα υπόσχεσαι, τον Κοροντζεσμέ καί τον 
Σινά τήν περιγραφήν ταύτην έγώ μετά τιμής καί μετ3 ευγνωμοσύνης άνα- 

10 μένω, καί τνπωθήσεται τον καιρόν προβαίνοντος ώς εύρημα σόν εμέ βεβαίως 
αγνοείς έτι· μένε δ3 όμως ήσνχο'πατος, ότι κατά φύσιν έγώ προς τούς εταίρους 
ή τούς βοηθούς εις τά έργα μου δικαιότατος είμΐ [ καί λέγω ταντα διότι διά 
τό σταλησόμενον άντίγραφον φοβή καί με παρεικάζεις άλλω τινί σε άδική- 

σαντι κατ3 έκφρασιν, ώς λέγεις. Περί δε τον Γεδεόνος (δΐο) ονδέν έπιπρο- 

15 στίθημι τ οϊς προγεγραμμένοις' όπως αυτόν ή φύσις έδημιούργησε, γινώσκετε 
πάντες αυτόθι, καί ο περί τούτον λόγος έστί περιττός· έγώ δέ μάλλον επιθυμώ) 

παρά σου μαθειν προς τίνας ούτος εις Ενροθπην έγραφε κατ έμον καί διατί, 

μηδέν έξ έμον ποτ αδικηθείς, εί μή οτι σφάλματά τινα αύτον καί προς έμαν- 

τόν αύτον χνδαϊ3 αδικήματα κοσμίως ήλεγξα εϊς ένια σημειώματα, ούτε χν- 

20 δαΐσας ούτε καταρρυπάνας, ώς αυτός, τον έκ τον τύπον χάρτην* αυτός όμως 
άτνχώς, ή καί λέγεται καί νομίζεται λογιώτατος, οϊησιν απεριόριστον έχει 
και φύσει κατεπλουτίσθη δι ανθαδείας καί γλωσσαλγίας, καί προς έπιστημο- 
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νίκην ονκ αποβλέπει συζήτησιν ή ωφέλειαν, άλλα προς αυτό τό «αυτός έφα». 

και δρα οτι πάντα Γραικόν εκ περιστάσεως ά|σχοληθέντα περί α κακεΐνος 
25 έπιζητήματα βαναύσως ύβρισε και κατεσυκοφάντησεν φοβούμαι δέ και αέ 

ποτ αυτόν έλέγξοντα κατ' επιστήμην ταυτά παθεΐν άλ,λ9 ού δειλία ουδέ τα 
θρασέα τούτου βέλη φοβον, πάντ άκριτα διελεγχόμενα μετά βάσανον ένυλον 

καί λελογισμένην. 

Μετά προσοχής άνέγνων έκ δευτέρου τά κατά σέ αυτόν. Εί μή προσδο- 

30 κας τι κατόπιν, ώς εταίρος ειλικρινής άποφαίνομαι, περισπούδαστε Βασίλειε, 

ότι αίρετώτερόν έστι διά σέ τάς 3Αθήνας οίκεϊν ή την Κωνσταντίνον πάλιν 
έν ταντη γάρ, ώς εγώ πάντοτ έλεγον, οι άγύρται μόνοι, οι τε ανθάδεις καί 
οι πονηρώς, ώς οϊδασι, κερδαίνειν αργύρια καί φήμην άνεύφημον έξ επιστή¬ 

μης άνεπιστήμονος είδότες άκμάζονσιν, ούχί δ9 ώς σέ κόσμιοι καί τής αληθούς 
35 επιστήμης έκθεραπευταί. διό παν τό δυνατόν πράξε ταχυτάτως, ΐνα την διά 

σέ καί διά την σήν επιστήμην οίκήσης άρμόζονσαν πάλιν. 
Γράφεις δτι καί περί Κερασοϋντος έγραψες I άρθρα δύο- άπερ έγώ παν- 

τάπασιν αγνοώ. Τον πρώτου τόμον τής Σεροσολ. Βιβλιοθήκης άντίτνπον 
αποστέλλω σοι κατ έ ξ α ί ρ ε σ ιν, είδώς δτι τούτου χρήσις υπό σου 

40 δικαιότατη γενήσεται. 
Χάριτας οϊδα διά την αναγραφήν των περιεχομένων έν τοις λείπονσί 

μοι τής 9Αλήθειας άριθμοϊς. *Ισως έν τοις βιβλίοις σου διπλά τοπρογραφικά 
(δίο) μελετήματα έχεις, έκτυπωθέντ από τού 1884 έτους έν 9Αθήναις και 
αλλαχον. 'Όσα τούτων προς μεταπώλησιν ώρισας, άνακοίνωσον. ει βούλει, 

45 καμοί (δΐο) διά καταγραφής έπιτόμον. 

3Ασπάζομαι σε φιλικωτάτως 
Α. Παπαδόπονλος Κεραμείς 

2 νοζηβΒδβηδίίρ : οΓ. ερϊδί. 9,2 : ναζηβΒ&βηε&ρ 4 ·ησθανθη γπ5. 9 ροδί εγώ : 

0α δεχθώ ο&ηοοίΐ. βδΐ 9 -10 αναμένω διιρΓίΐ Ιϊη. 22 καί γλωσσαλγίας δυρτα Ιϊη. 

45 ροδί καμοϊ : τψ άναγραφψ ο&ηοείΐ. οδί 
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ΠIπολ.ις 14 δεκ. 93 

Φίλτατε Βασίλειε χαϊρε, 

9Αποκρίνομαι προς τό γράμμα σου παραυτά* καί πρώτον μέν ομολογώ χά¬ 

ριτας από καρδίας δτι πλείστας, καί διά τό περί Σινά καλόν άντίγραψόν σου 
5 καί διά τό περί Κούροντζεσμέ χρησιμώτατον υπόμνημά σου. Άμφότερα τά 

δώρα πολύτιμα δι έμέ' χάριτας οφείλω) καί διά τά δύο περί Κερασοϋντος άρθρα 
σον καί ζητείς γνώμην άλλ9 δτι προς τήν Κερασοϋντα την ύπάρχουσαν ήδη 
τον Ξενοφώντος ή Κερασονς ονδαμώς άνταποκρίνεται, περιττόν έρίζειν, έκ 
παλαιόν τον πράγματος έμφανότατα (δΐο) σνναποδειχθέντος υπό τον 8 ΓεοΚεε 

Ανέκδοτος αλληλογραφία προς, τον Βασίλειον Μυστακίδην 399 

10 καί τον Κΐβρβεί έν οίς έγραψαν περί τής πορείας των μνρίων' άλλα προς τι 
γνωστών ή έπανάληψις, δπόταν (δΐο) καί Βαλ,αβάνης 6 Κερασούντιος έπει- 

σεν εαυτόν δτι τής νυν Κερασοϋντος ή θέσις ονδέν έχει κοινόν τή Ξενοφων- 

τείω; (δρα Σύλ,λ. Κ}πολ. — Κ’, σ. 168-178). Καί ταϋτα μέν αποκρίνεται 
τό τάχος ήδη· γνώμην δ9 ατομικήν έξ έρεύνης Ιδίαν ονκ έχω, άπλ,ώς δέ μόνον 

15 έγώ πιστεύω τό γε νυν εις τά σαφώς υπό των άλλπον είδικώτατα γραφέντα' 
τον Παυλίδην δμως έκτιμώ | διά τήν ύτι αυτού γεγραμμένην έν τινι τραπε- 

ζονντιακώ (δΐο) σνγγράμματι (Ενξεινος Πόντος) περιγραφήν των τειχών 
τής νυν Κερασοϋντος, ής τήν ανάγνωσιν έκ πολλών μέμνημαι: καί ταυτής 
ανάγκην έχω μεγίστην διά τά υπομνήματα, α προστεθήσονται τή προετοι- 

20 μασθείση τής Αιβαδηνοϋ περιηγήσεως άνατυπώσει, σύμφωνα τω πρωτο¬ 

τύπου αντιγράφω* καί μεγάλην ομολογήσω χάριν, άν ή αυτός ό Παυλίδης, ή 
σύ αυτός άποστείλης μοι τό φνλλάδιον, έν φ τής περιγραφής εκείνης ή νλη 
περιέχεταΐ' δύναμαι δ3 έν εναντία περιπτώσει καί πάντα τον «Ευξεινον» άγο- 

ράσαι «Πόντον», δίτομον ή τρίτομον δντα.—5Εν τοίς τιερί Κερασοϋντος 
25 έμνήσθης περί Ευξεινον διατριβής, ήν άγνοώ' φιλ,ική δέ προμήθεια κατεμε¬ 

λέτησα τήν σήν εσχάτως έν τώ «Παρνασω» (δΐο) καταψχωρισμένην περί 
Καισαρείας άξιολογωτάτην πραγματείαν επί ταύτη σοι φιλίως έξοχα διαβι¬ 

βάζω έγκώμια. 

Θαυμάζω, δτι τον πρώτον ονκ έλαβες έτι τόμον τής 'Ιεροσολωμικής 
30 Βιβλιοθήκης, αποσταλέντα σοι μετά τοϋ γράμματος* καί δέομαι σον, δπως 

έρευ\νήσης επιτηδείους έν τώ ταχυδρομείο) τω αύστριακω τε καί τώ ρωσσι- 

κώ’ φοβούμαι γάρ οτι πάσχεις ήδη, δτι πολλάκις έγώ τήν Κ{πολιν οϊκών 
έπασχον διά βιβλία, άπερ έξ Ευρώπης έστέλλοντό μοί' ταϋτα γάρ έπιτήδειοι 
καί γνωστοί βιβλιοκλόπαι παρά τών ταχυδρομείων έκλεπτον εμφανιζόμενοι 

35 ψενδονόματί' άλλοι δέ τι.νες ήρπαζον, δτι δήθεν έπιλήψιμά τινα περιεΐχον. 

Σπενσον οϋν καί τον σόν φίλον ήσύχασον. 'Ομολογώ, δτι λάθος (δΐο) επραξα, 

μή στείλ.ας τον τόμον ήσφαλισμένον τό δέμα περιείχε καί διατριβήν νεω- 

τάτην περί Δανιήλ ’Εφέσου. 

Περί τον «Σωτήρος» υπάρχει καιρός* ο τι λείπει, μοι, κατεδηλιώθη διά 
40 τον πρώτον γράμματος. Μέμνησαι Σταμέλωυ τίνος γράψαντος περί τον Πέραν 

αγνοώ καί τούτο* ούτε Φιλολογικήν Ήχό) γινώσκω, ούτε τήν Νεολ.όγειον 
9 Επιθεώρησιν, ούτε τάς άλιλας εφημερίδας τής έπταλόφον πόλεως. 

Περί δέ τής «Σταυρώσεως τον Κυρίου» ταϋτα γράφω. Γράψον περί 
ταύτης Ιδίαν διατριβήν καί ταύτην άπόστει/Ιόν μοι, ή πέμψον αυτήν γέρμα- 

45 νιστί τω κ. Κπιηι\δαο}ΐ6/'. 3Ενταύθα τών 3Επιστημών ή Άκαδήμεια Βυζαν¬ 

τινήν ϊδρυσεν 3Επιθεώρησιν, έν ή καί πραγματεϊαι έλληνικαί καταχωρίζονται. 
Τό πρώτον τεύχος έμφανισθήσεται περί τον μήνα Μάρτιον, καί διά παν φύλλων 
έκ σελίδων έκκαίδεκα προσφέρεται τω συγγράφει ποσόν έξ έβδομήκοντα 
φράγκων. Τής έκδόσεως έπιστατονσιν οί κ. Βασίλ.&,εφσκη καί ΒβξβΙ. Τής 
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50 Έπιθεωρήσεως ή αγγελία διανεμηθήσεται πιθανώς μψι Ιανοναρίω’ περιμέ- 

νεται γάρ ετι τής Κνβερνήσεως ή γενναία βοήθεια. Τον κειμένου την άνατν- 

πωσιν ον δύναμαι σοι προϋποσχεθήναΐ' δύνασαι μέντοι τεμάχη τούτου ικανά 
παοενεϊραι τή διατριβή. Τό μνημειον έχει πιθανώς αξίαν άπλώς φιλολογι¬ 

κήν γλωσσικήν δ3 όμως ούχ'ι μεγάλην εχομεν γάρ ικανά τοιαντα' μεγάλην 
55 αξίαν γλωσσικήν έχονσιν ήδη μόνα τά προ τής ένδεκάτης έκατ. δημοτικώς 

γεγραμμένα. Τής γλώσσης ημών ή Ιστορία στέρεται υλικόν προ τής εποχής 
εκείνης αξιόπιστου θαυμάσιος άνθρωπος όνομασθήσεται ο εντνχήσων εύρεϊν 

δημοτικόν βιβλίον τής ένατης ή τής δέκατης έκατ. 

ό σέ φιλών Α. Παπαδόπουλος Κεραμενς 

29 'Ιεροσολομικής : οΓ. βρίβΐ. 9,ΐ5ΐ-ΐ52,155 
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9 Εν Πετρουπόλει, 30 αυγού στον 1894 

Ε&αΙβηηχΗμ - ΟαηαΙ 71, κβ. 9 
Φίλτατε Μυστακίδη, 

3Ελπίζω ότι έν τω μεταξύ έλάβατε τήν υποκριτικήν μου εις τό φιλικόν 
5 σου γράμμα τό γεγραμμένον μετά τήν έκ Συρίας επάνοδόν σου. 9Εγώ και 
πάλιν σοι γράφω προ τής εις εκείνην άποκρίσεως σου διά νά σοι μαρτυρήσω 
τήν άνέκφραστον χαράν μου έπϊ τω διορισμώ σου εις τήν διεύθυνσιν τής εκ¬ 

κλησιαστικής 3 Αλήθειας- δν ή φήμη σήμερον έγνώρισέ μοι χάρις εϊς τον κοινόν 
ημών φίλον κ. Γ. Βεγλερήν. Καί πραγματικώς ον μόνον έχάρην, αλλά και 

10 καυχώμαι νυν ότι τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα, όπερ είναι όργανον τον 
Πατριαρχείου, δεντέραν ήδη φοράν μετά τήν σύστασίν τον προνοητικώς 
έτνχε διευθυντοϋ καταλλήλου, δνναμένου νά περιποιήση αντω τε καί τή εκ¬ 

κλησία τιμήν καί | νά ρίψη εις τον βυθόν τής Λήθης τάς έν αύτώ παλαιοτέ- 

ρας ασχήμιας, ας ή όνειος επλαττεν ’Ερινννς επί κακή των ήμετέρων ύπο- 

15 ληψεί' καί τις έν έκείναις δεν νβρίσθη των ήμετέρων λογιών; 
Σοι εύχομαι πάσαν ενδοκίμησιν εις τήν κοπιώδη τής διενθύνσεως εργα¬ 

σίαν. Γράψε μου φιλικώς αν 6 μισθός σου θά ήναι Ικανοποιητικός. 'Η χαρά 
σου θά ήναι (δϊο) καί χαρά ίδική μου. εγώ επιθυμώ εις τούς εκλεκτούς μου 
φίλους, ών εις είσαι κατά εκτίμησιν, ο θεός ευτυχίαν καί μισθούς επί τής γης 

20 υλικούς άφθονους νά δίδη. 

*Αν εις τό έργον σου τούτο νομίξης ότι καί μακρόθεν Ικανός είμαι νά 
σέ βοηθώ, παρακαλώ νά μή διστάσης νά μου τό γράψης. 

Μέ τον καιρόν θά σοι δηλώσω τίνα φυλλάδια τής παρ’ έμοί σειράς τής 
Έκκλησ. 3Αλήθειας έλλείπονσι, διά νά μοϋ τά σνμπληρώσης επί τιμήματι 

25 χρηματικό). 
Σέ άσπάζομαι έγκαρδίως 
Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς 

12-11-1970 

Ανέκδοτος αλληλογραφία προς τόν Βασίλειον Μυστακίδην 401 

Υ. Γ. Έν τω πατριαρχείο) διατρίβει θέσιν έχων υψηλήν εϊς των καλών 
μου φίλων, ό εύγενής 3Ιωάννης 6 Τανταλίδης. Παρακαλώ) νά μου τόν άσπα- 

30 σθής έγκαρδίως, έκφράζων αντω καί τά σέβη μου. Α.Π.Κ. 

Πότε θά λάβο) τήν καλήν σου γεωγραφίαν, ΐνα καί περί αυτής λ.έξεις 

τινές γραφώσιν έν ταΐς χρονικοΐς. 

1 αυγονστον ηΐ5. 
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ΕΗαΙβΚηχ&μ - ΚαηαΙ 71, κβ. 9 

Προσφιλ.έστατε Βασίλειε, 

3Αποκρίνομαι εις τήν φιλικήν τής 31 π.μ. 3Ηρώτησα τόν διεκπεραιωτήν 
5 βιβλιοπώλην τα>ν Βυζαντινών Χρονικών καί μοι εΐπεν, ότι γνωρίζει πώ>ς 

(δίο) ή Μεγάλη τον Γένους Σχολή είναι συνδρομητής δι εν άντίτνπον των 
Χρονικών, καί μοί έδειξε καί τόν εϊδικώς τνπωμένον δι αυτήν περίδεσμον, 

όπου άνέγνωσα «Οταηάβ ΕοοΙβ §νβοςηβ άη ΡΗαηατ ά ΟοψΙαηΐίηορΙβ», 

καί μοί εΐπεν ότι προ πολλον έστειλ,ε τό α τεύχος- αντάς δε τάς ή μέρας στέλ- 

10 λ.εται τό δεύτερον. Γράφεις μέ θυμόν καί διά τούς αντοκράτοράς σου. 3Αλλά 
φίλε ώμίλησα τω κ. ΒεξβΙ, καί μοί εΐπεν ότι πρέπει νά γνωρίζη τίνες αύτο- 

κράτορες είναι, νά ίδή τήν διατριβήν σας καί τάς εικόνας, καί νά τήν τνπώση 
καί κατά τήν συνήθειαν νά σάς πληρώση. Βλέπεις οτι άπό σέ έξαρτάται \ 

τό πράγμα, καί επειδή δεν ήθέλησες νά μούπής τίνες αύτοκράτορες είναι, 
15 διά τούτο εγώ σοι έγραψα νά γράψης κατ ευθείαν τω κ. Πβ§βΙ, προτείνων τούς 

όρους σου καί δίδων λεπτομερείς ειδήσεις περί τον κειμηλίου σου. 

Διά τά φνλλαδάκ&α μου σου γράφω ταντα. α ) τό Τρεις έπιγραφαί βυ¬ 

ζαντινοί καί β') τό Συμεών Θανμαστοορείτης είναι βγαλμένα άπό τό α τεύ¬ 

χος των Βυζαντινών Χρονικών, γ') τό ρούσικο περί Θεοφάνους Καρύκη 
20 πατριάρχου οικουμενικού είναι βγαλμένον άπό τήν 3Εφημερίδα τον Υπουρ¬ 

γείου τής Δημοσίας 3Εκπαιδεύσεως, καί εις τό τέλος τον είναι σημειωμένος 
ό τόμος άπό τόν όποιον εύγήκεν (δίο). Κάθε μήνα τυπώνεται ένας μέγας τόμος. 

Σήμερα σοϋ στέλνω καί άλλο φνλλαδάκι περί μηναίων. "Εστειλα καί 
εις τούς άγιους αρχιερείς καί εϊς τόν αρχιμανδρίτην Γρ. Κωνσταντινίδην. 

25 Δεν ήξεύρω άν θά σοϋ άρέση καί άρέση καί εις άλλους. 

Δέν είναι ανάγκη νά μου στείλης έξοδα ταχνδρο\μικά διά τά σταλη- 

σόμενα βιβλία. 3Ελπίζω τήν έρχομέντ/ν εβδομάδα νά σοϋ τά στείλω. 

Διά τάς ονομασίας των έν 9Ρωσία ελληνικών εκκλησιών θά φροντίσω. 

'Ο έδώ ναός τής ελληνικής πρεσβείας είναι έπ3 όνόματι τού άγιον Δημητρών. 

30 Γράψε μου, παρακαλώ), τί συμβαίνει αυτού είς τά πατριαρχικά καί αί 
εφημερίδες τής Πόλεο)ς ουδέ γρυ γράφονσι περί αυτών. Τήν παραίτησιν τον 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 5Έτος ΛΖ' 26 
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πατριάρχον τήν έμάθαμεν, καθώς καί τό όπως εγινεν. Μάρέσκει ή κατά της 
κοσμικής εξουσίας έπανάστασις, άλλ3 άρά γε θα μεινη σταθηρα; θα γινη 
δε και ή οικουμενική σύνοδος; καί πού; και ποιον τώρα θά κάμουν πατριάρ- 

35 χην; προς τίνα τό κοινόν ρεύμα; 
Θέλω κάτι νά σου γράψω διά την αλήθειαν. Προτεινε μου εν ζητημα' 

άλλα μη προς Θεοϋ δύσκολον. — Τώρα με την εξουσίαν σου έν τη 3Αλήθεια 
θά ελπίζω νά μου σνμπληρώσης βραδέως τό σώμα μου. Ιδού τί μου λείπει. 
Τού μικρού 8ου σχή\ματος (1886) τόμου Γ' τό θ' φυλλάδιον τού αυτού 

40 (1886) τόμου δ' τά φυλλάδια ΙΗ', ΙΘ', Κ' και ΚΒ’ τού αυτού (1887) τόμου 
Ε' τά φυλλάδια Τ' και έξης, αν έτνπώθησαν. Τον μεγάλου σχήματος έτος ΐ 
καί ΙΑ' (ολόκληρα) καί τού ΙΒ' τά φυλλάδια 1-27. Τά λοιπά μέχρι σήμερον 

τά έχω. 
*Εγώ κάμνω τακτικώς περιλήψεις και παρατηρήσεις διά τά ελληνιστί 

45 τύπον μένα έν Τουρκία και 'Ελλάδι διά τά Βυζαντινά Χρονικά■ και φυσικά 
πρέπει νά μνημόνευσα) τό περί Σαμοθράκης άρθρον σον αλλά θά τό άποφύγω 
και θά μνημονεύσω μόνον τό όνομα τον Φαρδή διά τό τεμάχιον τής επιγραφής. 

3Αλλά τί νά κάμω διά την επιγραφήν τον άρθρον; ’Επειδή σέ αγαπώ πλειό- 

τερον αδελφού, σέ παρακαλώ νά εϋρης τροπον μονος να το αναίρεσης εις ετε- 

50 ρον φυλλάδιον, πριν επιτεθούν εναντίον σου ή 6 Γεδεων η ο Κτ π τη δα,οΗεν, 

άν τό ίδή. 'Ο τάφος τού Θεοφάνους και 6 Μέγας Αγρός δεν ήσαν ποτέ εις 
τήν Σαμοθράκην. άλλα εις τήν Βιθυνίαν ουδέ ή Σιγριανή έχει σχέσιν προς το 
Σίγρι τής Μυτιλήνης, και παρακαλώ νά μέλετήσης τους βίους τού όσιον 

Θεοφάνους. 
δ5 Σέ άσπάζομαι από ψυχής 

Α. Παπαδόπονλος Κεραμενς 

2 ΚαηαΤ. οΓ. ερίεΐ. 12,2. 15,2· 16,2· 17,2- 18>2· 19,2 ΟαηαΙ: 14,2 ΚαηαΙ 
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• - 3Εν Πετρονπόλει, 25 δεκ. 1894 

ΕάαΙεΓίηδ&μ - ΚαηαΙ, 71; κβ. 9 

Φίλε κύριε Μνστακίδη, 

Και διά τήν προτέραν και διά τήν τελενταίαν φιλικήν επιστολήν σον 
5 μεγάλως ευχαριστώ). Σας εύχομαι τό νέον έτος άλυπον, υγιές, πλουσιοπάρο¬ 

χαν. Τό κατ’ εμέ πάσχω προ μηνάς, από αρρώστιαν ήν μοι έδωκε προ 5 χρό¬ 

νων ο τόπος ούτος, περιοδικήν καθ3 έκαστον χειμώνα, τού νά μέ κράτη κλινήρη 
εις δύο κάδια (δΐο) επί μήνας δυο περίπου· Ισως με αυτήν τήν άρρωστίαν θά 

τελειώσω ημέραν τινά τον βίον μου. 

10 Μόι γράφετε περί διατριβής ύμών, ήν επιθυμείτε νά καταχωρίσωσι τά 

Ανέκδοτος άλληλογραφία προς τόν Βασίλειον Μυστακίδην 403 

Βυζαντινά χρονικά, τουτέστι περί τού καταρτισμού τής Τονρκογραικίας τού 
Κρουσίον. Τό θέμα είναι σπουδαίον. Τά Βυζ. Χρονικά πληρώνουσι διά πάσαν 
ανεξαιρέτως διατριβήν [ και είμαι τής ιδέας, οτι άν τήν στείλατε εις τήν 
διεύθυνσιν και τήν καταχωρίσωσι, και χρήματα θά λάβητε καί 50 αντίτυπα 

15 Ιδιαίτερα. Πρέπει λοιπόν νά τήν στείλετε εϊς τήν διεύθυνσιν των Βυζαντινών 
Χρονικών, καθώς αυτή σημειούται εις τά φυλλάδια, καί νά δηλώσητε τήν 
επιθυμίαν Σας. ’Εγώ τόν κ. Ββ£βΙ μέ τήν άρρωστίαν μου προ πολλον δέν 
είδον. άν μή γράψητε αντω, ή τώ συνάδελφο) του, εγώ δέν ήμπορώ νά κάμω 
τίποτε· διότι εγώ ούτε διευθυντής είμαι ούτε συντάκτης· είμαι απλώς συνερ- 

20 γάτης, ώς τόσοι άλλοι, καί εννοείται, οτι δέν αρμόζει νά επιβάλλω τι χωρίς 
αυτοί νά τό λάβωσιν απ’ ευθείας■ μόνον άν έρωτήσονν τήν γνώμην μου, ήμπορώ) 

νά προτρέψω τήν έκδοσιν. 

Τό γ' τεύχος είναι τελειωμένον, καθώς καί τό 4-ον άμφότερα θά φανούν 
τόν Ιανουάριον ίσως δέ όμού καί τό 1-ον τού Β' τόμου, όπου όμως εγώ δέν 

25 θά έχω τίποτε έκ μέρους μου, μή δυνηθείς νά έργασθώ διά τήν άρρωστίαν 
μου. ( 

Καί ό Γεδεών έχει νά τυπώση εκεί ξυγγραφήν του ίιερί τού ορούς Αυ¬ 

ξεντίου, καθώς έγραψε τώ κ. ΒβββΙ’ ανήγγειλε τοιαύτην καί ό κ. Σ. Λάμ¬ 

προς· δέν βλέπω τί σάς εμποδίζει νά άγγείλητε καί σείς τάς ίδικάς σας. 

30 Σήμερον σάς στέλνω νέον φυλλάδιον κατ’ έξαίρεσιν έλληνορωσσικόν 
λέγω κατ3 έξαίρεσιν, διότι μοϋ δίδονται τόσον ολίγα, ώστε δέν γνωρίζω πού 
νά τα διαθέσω καί ποιον τοόν καλών φίλων νά προτιμήσω. 

Μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν σάς στέλλω καί τόν Β' τόμον τής 'Ιεροσολ. 

Βιβλ. καί τόν Β’ των 3 Αν αλέκτων. 

35 Μή λησμονήσης, παρακαλώ, νά μοϋ συμπλήρωσής τήν 3Εκκλ. 3Αλή¬ 

θειαν. 

Πότε θά έχωμεν νέον πατριάρχην καί ποιον; Τί συνέβη μετά τήν διά- 

σπασιν τής Συνόδου καί τήν παρέμβασιν τού υπουργείου; Μοϋ φαίνονται 
τά πράγματα αυτού πολύ θολά, άν δέν επέλθη σύμπνοια. 

4-0 Σάς άσπάζομαι 
Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς I 

1 ίαν. 95. Τό νέον έτος ευτυχές. 

Σήμερον είδον τόν κ. Β.ε§ά καί μέ έβεβαίωσε πώς (δΐο) ποτέ δέν ελα- 

βεν από σε γράμμα, ώστε τό παράπονόν σου κατ3 αυτού δέν έχει ύπόστασιν. 

8 κάδια : στάδια νοί. δοπβετε ? 
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5Εν Πετρονπόλει 5 Δεκ. 1900 

ΕΗαΙβΗηίηεΙϊί - ΟαηαΙ 71, Ιοξ. 9 

Φίλε κύριε Β. Μνστακίδη, 

"Οσον έγό) εύχαριστήθην μέ μίαν μικρόν ννξιν ρίφηαηίβ νά κατορθώσω 

5 να τνχω επιστολής σας, μετά πολυετή σιωπήν σας, τόσον πάλιν έλνπήθην νά 
σάς δοθή αφορμή εξ εκείνης νά με θεωρήτε νευρικόν έξ επηρείας τον εδώ 
άθλιον κλίματος* δτι τούτο πάντα ξένον καί μάλιστα νοτιογέννητον άποκαθι- 

στα καί νευρικόν καί καχνποπτον προς τους φίλους τον, είναι αληθές· άλΧ 
όμως έν τη επιστολή μου νπήρχεν δείγμα ενδιαφέροντος περί υμών, διότι 

10 έπεθνμονν δι εκείνης άφ ενός νά μέ άνακαλέσητε λησμονηθέντα εις την μνή¬ 

μην σας, άφ5 ετέρου δέ νά σάς δοθή αφορμή νά συμπληρώσητε τά καλά περί 
Θεσσαλονίκης ύμέτερα σημειώματα μέ μίαν ατομικήν σας έρευ¬ 

ναν, άν είχατε καιρόν, καί τοϋτο διά νά προληφθή πάσα τυχόν σκαιά έπι- 

κρισις των συνήθων επικριτών, οΐτινες βλέποντες μόνον το επί \ νέου τίνος 
15 βιβλίου φερόμενον έτος άδιαφοροϋσι νά γνωρίζωσι πότε καί πώς τά εν αντω 

περιεχόμενα έγράψησαν, Βέλοντες οντω (καί βεβαίως δικαίως) τον συγγραφέα 
τούτων νά είναι ενήμερος· διά τοϋτο έπιτρέψατέ μοι, φίλε, νά μή συμμε- 

ρισθώ την ιδέαν σας δτι πρέπει τά ύμέτερα νά δημοσιεύονται ιός έχονσι καί 
ώς έγράψησαν προ ετών. Υμείς εισθε επιστήμων καί οί άναγνώσταί σας 

20 απαιτούν τά φέροντα τήν υπογραφήν σας νά είναι ένημερώτερα. Βεβαίως 
όλοι μας σφάλλομεν, έγό) μάλιστα είμαι δ προ παντός άλλου σφαλματίας- 

αλλ’ δταν έχομεν (δΐο) νά κάμω μεν μέ πράγματα καί δχι μέ νέα κείμενα ή 
μέ γνώμας, καλόν είναι νά άνατρέχωμεν εις τάς πρώτας πηγάς καί ούχί εις 
τάς τνχούσας καί δεντερευούσας. Τέλος μέ έλύπησεν ή Ιδέα σας οτι έν σχέσει 

25 π:ρός τον Μακάριον θά ήτο δυνατόν νά τνπώσητε τήν επιστολήν μου μέ τινας 
παρατηρήσεις- άλλα τότε που μένει τό «Τά έν οϊκω μή έν δήμω»; 'Η επιστο¬ 

λή μου άπλώς είναι ιδιωτική καί επομένως απόρρητος. Θά είμαι τρελλός νά 
έχω τήν άξίωσιν οί φίλοι μου νά τυπώ\νωσιν ιδιωτικός μου έπιστολάς, άπλώς 
διότι έν ανταϊς συμβαίνει νά σημειοϋταί τι έπιστημονικοϋ χαρακτήρας- τό νά 

30 λαμβάνωσιν δμως αφορμήν έξ αυτών νά έπαναβλέπωσι ζητήματα, ατινα ήδη 
έμελέτησαν, καί οντω δέ ιδίας των έξελέγξεως νά βελτιώνωσιν εκείνα (αν 
αληθώς ή αφορμή είναι τοιαύτης αξίας), βεβαίως δεν ή μπορώ νά τό εμπο¬ 

δίσω- αλλά τό νά κάμωσι χρήσιν τών επιστολών μου δημοσία τοϋτο καί υμείς 
θάναγνωρίσητε δτι είναι ούχί φιλίας άλλ’ εχθρας δείγμα- διότι ενδεχόμενον 

35 ό γράφων προς τον φίλον ή άσκέπτως, ή άπρομελετήτως, ή έξ άπλακωσύνης, ή 
έκ θάρρους φιλικοϋ νά έγραφεν ανάρμοστα. Έπειτα σημείουτε δτι έγό) ανα¬ 

φέρω τάς πηγάς μή ονοματίζουν καί τον συγγραφέα. Θά σάς είμαι ευγνώμων 
νά μοί δείξητε 2 - 3 παραδείγματα. Άν εννοείτε (δϊο) σύλλογός, οΐον ΑΰΙα 
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61 ΏίρΙοτηαΙα, βεβαίως δεν έχετε δίκαιον άν δέν μέ άπατα ή μνήμη μου 
40 άπαξ ή δίς έμνημόνευσα άνωνύμως : παράρτημα τής Έκκλησ. Αλήθειας : 
Κανονικαί διατάξεις: καί τοϋτο διότι έτυχε νά ϊδώ τοϋτο περιοδικώς τύπον- 

μενον εις φύλλα καί ήγνόουν τόν εκδότην τον τότε- δτε δέ απέκτησα τάς δια¬ 

τάξεις ταύτας βιβλιωμένας, εκτοτε τάς αναφέρω μέ τό όνομα τον εκδότου. I 

Τέλος άφίνω τήν περί τούτων φλυαρίαν, διότι εις εμέ αρκεί δτι έτυχον 
45 παλαιοϋ καί προσφιλοϋς φίλον επιστολής- χαίρω δέ μάλιστα δτι μέ ήξίωσε 

νά μάθω τά κατ' αυτόν, καί δή δτι καί πατήρ έγένετο τέκνου ευτραφούς, 

δπερ καί Αθανάσιον ώνόμασαν τουλάχιστον έν σχέσει πρός εμέ είναι παρή- 

γορον, διότι ή τούτον τοϋ νέου καί προσφιλεστάτον Αθανασίου συνεχής έν 
τώ οϊκω όνομάτισις θά φέρη λεληθότως εις τόν πατέρα καί τήν συχνήν άνάμνη- 

50 σιν τοϋ πρός βορράν έξορίστον Αθανασίου. Εύχομαι από καρδίας τώ υίώ σας 
νγιείαν άπτωτον. ■—Αληθώς ή Α. ' Υψηλό της ο κ. Α. Καραθεοδωρής ένεπι- 

στεύθη μοι άξιόλογον χειρόγραφον πρός μελέτην, δπερ άφ ον χρόνου έμαθον 
τήν έκ Σάμον εις Κ)πολιν έπάνοδον, επιθυμώ νά έπιστρέψω ιδιόχειρός- άλλ’ 

άτνχώς δέν μοί έδόθη αφορμή νά διέλθω έκ Κ)πόλεως, ίσως δμως τόν προ- 

5δ σεχή Μάϊον διέλθω αύτάθεν νά έμπιστευθώ εις τό ταχυβρομείον τδ χειρό¬ 

γραφον, δέν τό κρίνω φρόνιμον άν τόν Μάϊον δέν έλθω εις Κ}πολιν, τότε 
θά φροντίσω νά | τδ φέρη ό φέτος τελειώνων τάς έδώ θεολογικάς του σπουδάς 
μικρός μου αδελφός Κωνσταντίνος καί νά προειδοποιήσω τήν Αύτοϋ 'Υψη- 

λότητα νά στείλη τινά έμπιστον εις το άτμόπλοιον διά νά τό παραλάβη, καί 
60 τοϋτο διότι άκονω δτι γίνεται αύτοϋ αύστηρά έν τώ τελωνείω έξέτασις τών 

ταξειδιωτών, μή τυχόν φέρωσι μεθ’ εαυτών βιβλία, καί λέγεται μάλιστα δτι 
ταϋτα κτακρατοννται. 'Η ύφ’ υμών νπόμνησις τοϋ χειρογράφου μοί εδωκεν 
αφορμήν νά ετοιμάσω τώρα πρός τνπωσιν τήν μακράν αύτοϋ περιγρα¬ 

φήν καί άνάλυσιν, ήν έκ πολλών ετών έχω κόμη (δϊο) μέ συνοδίαν τινών 
65 βχεβνρία. 

Παρακαλώ νά προσφέρητε τά βαθύτατά μου σέβη τώ ' Υψηλότατα) καί 
τή οικογένεια Αύτοϋ, καθώς καί τώ έξοχωτάτω άδελφώ Αύτοϋ Κωνσταν¬ 

τίνο). 

ΙΙερί αναγνώσματος διά τόν Σύλλογον, ] άν μοι δοθή εύκαιρία, δέν θά 
70 αμελήσω- αλλά πρός Θεοϋ πότε ό Σύλλογος θά κατορθώση νά τυπώνη αύθωρεί 

τάναγνώσματα καί πότε θά παύση νά τυπώνη τήν άπέραντον καί άχρηστον 
τών πρακτικών φλυαρίαν, δι ής έκτίθεται καί ή ύπόληψις ονκ ολίγων αν¬ 

θρώπων; ονδαμοϋ γης σύλλογός τις τυπώνει τοσοϋτον εκτενή καί κ,ατ ουσίαν 
ανωφελή διά τδ δημόσιον πρακτικά. 

75 Μέ τό παρόν θά λάβητε προσωρινούς ολίγα τινά πονημάτιά μου, ατινα 
ελπίζω νά δεχθήτε ενμενώς’ άν δέ εύκαιρήσητε καί νά (δίο) διέλθητε, θά 
θεωρήσω τοϋτο τιμήν μου- μεταξύ αυτών θά ενρήτε καί έν χρονικόν τοϋ Γη- 

μίρη εις 4 φύλλα μιας αγνώστου πιθανώς αύτοϋ έφημερίδος, τής «Πατρίδας» 
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80 στη σπάνιον ή μάλλον άγνωστον και χαμένον εντός έ\φημερίδος αγνώστου 
εις τους άσχολουμένονς περί τά νεοελληνικά* τούτο 6ά έπεθύμονν νά άνετν- 

ποϋτο είς κάποιον περιοδικόν. 

Τέλος παρακαλών νά νποβάλητε τά σέβη μου είς την κυρίαν Μνστακίδον 

μένω ευχόμενος νμϊν παν άγαθόν. 

85 Ά. Παπαδόπουλος Κεραμενς 

2 ΕΗαΙβΐ'ίηΐη$)ίϊ: οΓ. ερϊδί. 12,2· 13,2. 14,2 Ε&αΙβήηελμ; 16,2. 17,2-18,2- 19,2 Ε&α- 

Ια-ίηίηεΗ 40 Αλήθειας ηΐδ. 47 Αθανάσιον Γη5. 63 προς τνπωσιν ίη ηΐ3Γ§. 76 τά 
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Έν ΙΙ/πόλει, 31 Μαρτίου 1901 

ΕΗαΙβήηίηεΜ- ΟαηαΙ 71, Ιο§. 9 

’Αγαπητέ μοι κ. Β. Μυατακίδη 
είς Κ I π ο λ ιν 

5 ’Έλαβον σήμερον την φιλικήν σας ευχάριστους και χαίρω δτι περιήλθε 
σώα είς χεΐρας υμών ή δεύτερα των βιβλιαρίων αποστολή· περί τής πρώτης 
αποστολής 18 βιβλιαρίων, διενθυνθείσης επ’ όνόματι υμών είς τό Μηεέβ 
ΙιηρέήαΙ Οΐίοηιαη, δεν μοι έγράψατε, άν τέλος ήλθεν ωσαύτως είς χεΐρας 
υμών, έστω και παράκαιρα. Με έροηάτε έν σχάσει προς τό προαποσταλέν 

10 άρθρίδιον περί τής μονής Αναστασίας τής Φαρμακολντρίας περί τον που 
άναφέρονται οι Θεσσαλονίκης αρχιεπίσκοποι Μητροφάνης (από τον 1511 

ή 1542) καί Μακάριος (1551). (Η περί τον Μητροφάνους πηγή μου είναι 
δεδηλωμένη μέ ρωσικούς χαρακτήρας, οΐτινες παριστώσι βιβλίον τον Πορφυ¬ 

ρών Ονσπένσκη (Περιήγησις είς τάς μονάς των Μετεώρων καί τον Όλυμπου)· 
15 έν αντίο οντος ό Πορφύριος έχει κατακεχωρισμένον ολόκληρον τό κείμενον 

ενός εκτενούς γράμματος τον Θεσσαλονίκης Μητροφάνους, φέροντος καί την 
από κτίσεως κόσμον χρονολογίαν. ] ' Η περί τον Μακαρίου (1551) πηγή δεν 
ήτο ανάγκη νά δηλωθή, διότι οντος είναι γνωστότατος τοϊς ίστορικοϊς καί 
εκ του Οείεηε ΟΙιτίεΐ. τον Τερηίβη, ιδία δέ εκ των πολυαρίθμων εκδόσεων 

20 των πρακτικών τής έν Τριδέντω συνόδου, όπου ό Μακάριος εκείνος παρέστη 
σταλείς έκ Κ[πόλεως υπό τον τότε πατριάρχον. Βλέπετε δτι είμαι πάντοτε 
έν τάξει· άλλως δέ έγώ έν τω περί τής μονής τής Φαρμακολντρίας άρθριδίω 
δεν άνέλαβον νά συντάξω κατάλογον των αρχιεπισκόπων Θεσσαλονίκης, άλλά 
νά διορθώσω ή συμπληρώσω δσα σχετικά πρός τινας αυτών ό κ. Παπαγεωρ- 

25 γιον ελ,εγεν έν τή περί τής μονής τής Φαρμακολντρίας πραγματεία του. 

Μοί αγγέλλατε δτι προτίθεσθε αυτού νά έορτάσητε 30-ετηρίδα τον κ. 

Γεδεόη’ καί οτι υμείς ίσως πατριαρχική απαιτήσει έκφωνήσητε τον πανηγυ- 
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ρικόν τον. ΆλλΑ τί | είδους είναι αυτή ή 30-ετηρίς; δηλ.αδή τόσα έτη υπη- 

ρέτησεν έν τω Πατριαρχεία) ή έν άλλο) τινι καθιδρυματι αντον ; αν τούτο, 

30 καλών είναι νά τον πανηγυρίσητε καί δίκαιον. Ζητείτε να σας σημειώσω 
τινας έγό) γνωρίζω βιβλιογραφικός περί αντον σημειώσεις. Βεβαίως ο κ. 

Γεδεών θά γνωρίζη ταύτας πάσας· έγώ, άν σννέβαινε σποράδην νά άναγινώ- 

σκω επικρίσεις των βιβλίων τον κ. Γεδεό)ν έν τοϊς 'Ρωσικοϊς ή έν τοϊς ενρω- 

παϊκοϊς Περιοδικοϊς, δεν έφανταζόμην οτι θα μοι εζητονντο ποτέ,, και δια 
35 τούτο δεν τάς έσημείωνα. Ενθυμούμαι δμως δτι δσαι μεν είναι γεγραμμεναι 

από ακαταλλήλους κριτάς, έφορτώνοντο ανται ώς καλώ γομάρια τά γ&δεώνεια 
διδάγματα· επομένως έξ επιστημονικής έπόψεως είναι και μνημης αναξιαί' 
δσαι δέ είναι γεγραμμεναι από καταλλήλους κριτάς, αύται δεν καμνουσι τιμήν 
είς τον κ. Γεδεών επομένως δεν ήσαν πειρακτικοί, άλλά δίκαιαι καί φιλαλή- 

40 θεις’ άλλ.ως δέ, ήμπορεϊ τις νά πρόσθεση, δτι τον κ. Γεδεών τα πονήματα 
έν 1 γένει δεν έπεκρίθησαν καταλλήλως, ή διότι οι κριται δεν ηθελον να τον 
δνσαρεστήσωσιν, ή διότι ήσαν ακατάλληλοι. Αν νμεϊς αυτού τα ευρίσκετε 
πλήρη σοφίας, άμεστα ψεύδους, άπόνηρα, εύγενή, καλολόγα, άμόχθηρα, καί 
επομένως τά κρίνετε πανηγυρισμού άξια, χαίρω καί έγώ μεβ’ υμών. Άλλά 

45 πότε καί που καί πώς θά κάμητε αυτόν τον ενδιαφέροντα πανηγυρισμόν ; 
Κατά τίνος παρακίνησιν ή προ)τοβονλίαν ,· Πώς θα τον πανηγυρίσητε ; Τι θα 
παρονσιάσητε ώς ρεζονλτάτον ; Δράσιν χαρτογραφικήν ή τυπωτικήν, ή υπη¬ 

ρεσίας έν τινι καθιδρυματι τριακονταετούς Έλπίζων νά μοί διασαφηνίσητε 
τά περί.τής ευτυχούς τριακονταετηρίδος τού κ. Γεδεών, δσα δηλαδή άορίστως 

50 μοί γράφετε περί αυτής, έλπίζων δέ νά μοί έξηγήσητε καί τί είδους βιβλιο¬ 

γραφικών σημειώσεων περί αυτού έπιθυμεϊτε νά λάβητε έξ εμού, — μένω 

μετά σεβασμού καί αγάπης νμέτερος φίλος 
Α. Π. Κεραμενς 

7 όνοματί ηΐδ. 
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Έν Πετρουπόλει, 15 Απριλίου 1901 

Κ α τ ε π ε ϊ γ ο ν ΕΗαίβΓίϊΐιιΐδΙζι ~ Θατιοί /1, Ιο§. 9 

Φίλτατέ μοι Κύριε Β. Μυατακίδη 
εις Κ I π ο λ ιν 

φυλλάδια. Τώρα Σάς ένθυμίζω τό λ,αμπρόν Σας έν Τυβίγγη εύρημα, την 
οδοιπορίαν δηλαδή τού ΖυγομαλΑ, ήν κεκολοβοψένην έξέδωκεν ό κ. Εβξεαηά. 

Ύμεϊς μοί είχατε στείλη τό περί Σινά κεφάλαιον ετει 1893-ω, έπρόκειτο δέ 
τότε νά μοί στείλητε καί τό περί Άθωνος, άλλά μέ τό νά μή σπενσο) νά σάς 

10 ώθήσω πρός τούτο, τό πράγμα τότε έλ,ησμονήθη. Τδ)ρα Σάς καθιστώ) γνο) - 
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στον, δτι ό Ζυγομαλάς Σας εντός ολίγου θα περάηφθή εντός μιας συλλογής 
10 προσκυνηταρίων και οδοιπορικών μέχρι Παλαιστίνης καί Περί Σινά, ήν 
σκοπεύω μετ όλίγας ημέρας νά δώσω εις τον τυπογράφον. 9Αλλά παρετή- 

ρησα δτι έκ κριτικής έπόψεως συμφέρει ό ΖυγομαλΛς Σας νά δοθή πιστότε\ρος 
15 τον Σβ§Γαηά καί οντω ή εκδοσίς τον νά λ.ογίζηται τελειωτική■ αλλά προς 

τούτο ανάγκη είναι νά εχω νπ οψει τόπρωτόγραφόν σας τής δλης 
Ζνγομαλείον περιοδείας, μεθ’ όλων των περί διαφόρων τόπων παραρτημάτων 
της. Οντω θά δννηθώ νά δώσω άφλ ενός έν πιστόν κείμενον καί άφ’ ετέρου 
φόρον ευγνωμοσύνης δημοσίας προς υμάς τον εύρέτην εκείνης καί ονχί προς 

20 τον Ι/βξΓαπά, δστις τέλος γνωρίζει αυτήν έκ τον χειρογράφου Σας. Σπεύδω 
λοιπόν νά Σάς θερμοπαρακαλέσω νά φανήτε τόσον καλώς, ώστε νά μοί άπο- 

στείλητε ταχέως, ταχυδρομικώς καί Γβεοιηηιαηάέ, τό όλων έκ Τυβίγγης 
πρωτόγραφόν σας, τό όποιον εγώ πάλιν θά Σάς επιστρέφω, άν 
θελήσητε νά τό κρατήτε κατόπιν έν τοϊς χαρτίοις σας | ώς υπόμνημα τής 

25 νμετέρας φιλεργίας" άν δέ έν αντώ σνμβή νά νπάρχωσι καί άλάα μή τοπογρα¬ 

φικά πράγματα, πιστεύσατέ μοι δτι ονδεμίαν αυτών θά κάμω χρήσιν. 
Έχω δι έλπίδος δτι θά φανώ εις την περίστασιν ταύτην άξιος τής 

νμετέρας ενμενείας καί έμπιστοσύνης. Συγχρόνως επι¬ 

θυμώ νά γνωρίζω άν έχητε καί υμείς αντίγραφα προσκυνηταρίων ή παλαιών 
30 μέχρι Παλαιστίνης οδοιπορικών καί άν είσθε διατεθειμένος νά μοί παραχω- 

ρήσητε ταντα διά την νέαν συλλογήν μου. Μέχρι τούδε έχω τυπωμένα 10, 

άλλα 10 6ά τυπώσω τώρα συνηνωμένα' μου λείπουν ακόμη έκ διαφόρων 
βιβλιοθηκών άλλ.α τόσα* άλλ’ όλ,α όμοϋ δεν είναι δυνατόν νά τά έχη τις νπ' 

οψει. Άρκονμαι εις δ τι δννηθώ νά συγκεντρώσω. 

35 *Ελπίζων νά τύχω ταχέως ευμενούς άποκρίσεως μένω μετ αγάπης καί 
σεβασμόν καί μετ ευχών πλείστων υπέρ τής οικογένειας σας 

Α. Παπαδόπονλος Κεραμενς 

2 κατεπείγον ίη ιυ&Γβ. 5 γοαμμα ΐΏ5. 32 σννηνωμενα $ιψΓ& Ιϊη. 
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ΠIπόλις, 24 Ιουνίου 1901 

ΕΗαΙενίηΐηεΚί - ΟαηαΙ 71, Ιο§. 9 

Αγαπητέ μοι φίλε, 

Σήμερον 24 Ιουνίου ελαβον την οποίαν είχατε την καλωσύνην νά μοί 
5 στείλητε έντυπον έγκύκλιον μετά τίνος νποσημειώσεως ιδιογράφου, δι ής 
έπιθνμεϊτε μέχρι 15[28 Ιουλίου νά έχητε καί έξ εμού κάτι προς δημοσίευσιν. 
Λυπούμαι σφοδρά δτι ή τόσον φιλόφρων φιλική Σας άξίωσις εύρέ με άρρω- 

στονντα καί υπό διαταγάς ιατρικός, όπως απέχω πόσης πνευματικής έργα- 
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σίας μέχρις ένάρξεως τον νέου ακαδημαϊκόν έτους- θά ή τον ίσως δυνατόν 
10 κάτι αρεστόν νμϊν νά σννετάττετο, μεθ* ολ,ην την έξηναγκασμένην άνάπανσιν, 

άλ.λ.ά καί αί νπολειπόμεναι όλίγαι ήμέραι κωλώουσι τούτο. Τέλος Σάς εύχομαι 
πανοικί πάν άγαθόν. 

Λυπούμαι δτι δεν έβεβαιώσατε ακόμη την παραλαβήν δύο αποστολέων 
διαφόρων φυλ,λ,αδιων. Λυπούμαι ωσαύτως, δτι δεν έλάβατε \ είσέτι ύπ οψει 

15 τήν θερμήν μου παράκλησιν, ήν Σάς μετεβίβασα διά τής τελευταίας μου έπι- 

στολής. Σάς έζήτονν τό πρωτόγραφόν Σας ή έν πιστόν αντίγραφων τον ίΐί- 

ηβΓαίτβ τον Ζνγομαλ,ά, δπερ ό κ. Εβ^αηά εϊχεν έξ υμών, καί έν αντίγραφων 
τον περί * Αθω ανεκδότου σημειώματος. Οϋτοις ή νέα έκδοσις θά ήτο καί ακρι¬ 

βής καί τελεία, θάπέδιδε δέ καί εις υμάς τήν δικαίαν τιμήν. Πρέπει άρά γε 
20 νά ελπίζω εις τήν φιλικήν Σας συνδρομήν σνν.τόμως, ή νά άρκεσθώ 

τέλος μόνον εϊς τό κείμενον τον Εεξταηά ; 
Έν τή Β,ενηε άβ8 έίηάεε ξΓβορηβε έχετε δημοσίευση (δίο) μίαν μα¬ 

κράν πραγματείαν | περί τού Μ. Κρονσίου. Ελπίζω έν ώ'αββ αυτής νά μοί 
στείλετε. 

25 Σάς γράφω μέ θέρμην. * 

Μένω μετ5 άγάπης ολοπρόθυμος 
Α. Π. Κεραμενς 

Υ. Γ. Παρακαλώ) θερμώς νά στείλετε καί εις εμέ έν άντίτνπον τον 
πανηγυρικού τεύχους, δπερ έκδίδεται υπό τήν έπίβλεψίν σας, καθώς καί έν 

30 άντίτνπον τον εις τό Γένος δωρηθησομένον βιβλίου, ήτοι των νέων πατριαρχι¬ 

κών πινάκων, αποτελώ καί εγώ μέλος τού Γένους καί θά είναι δίκαιον νά 
μετάσχω καί έγώ τής πρός αυτό δωρεάς. Έπειτα δέ θά αναφέρω καί αυτό 
καί τό πανηγυρικόν εις τήν συνήθη μου βιβλιογραφίαν Α.Π.Κ. 
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5Εν Πετρουπόλει, 3 Νοεμβρίου 1901 

Ε/ίαΙβΗηϊηδΙά - ΟαηαΙ 71, Ιο§. 9 

Αγαπητέ μοι κ. Μυστακίδη, 

Επειδή ώς φαίνεται δεν είχατε καιρόν νά μοί πέμψητε τό νμέτερον 
5 αντόγραφον τον Κρονσίου άντίγραφον τής περιοδείας τον Ζυγομαλά, ήναγκά- 

σθην νά άρκεσθώ εις τήν έκδοσιν τού Σβμΐ'αηά' καί οντω μετετύπωσα τούτο 
αντόθεν μέ τό περί Σινά κεφάλαιον, δπερ μοί είχατε στείλει προθυμότατα τω 
1893. Οντω διά τήν νμετέραν φιλικήν αλλά καί άνεξήγητον αφασίαν εμεινεν 
άτνπωτον καί τό περί *Αθω τον Ζνγομαλά κεφάλαιον, δπερ ματαίως Σάς 

10 έζήτησα. Τά δύο εκείνα κείμενα περιελήφθησαν εις μίαν συλλογήν περιοδειών 
παλαιών, ήτις ένδεχόμενον νά φανή τον Ιανουάριον, εάν προφθάσω νά τελειώσω 
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καί τον πρόλογον. Δια τον■ | πρόλογον τούτον έχω τώρα ανάγκην τής νμετέ- 

οας γαλλικής δ ι α τ ρ ι β ή ς. π ε ρ I τον Κρουσίου όπου υμείς 

γράφετε, άν καλώς ένθυμώμαι και περί τον κωδικός, έν ώ κεΐται τον.Ζυγο- 

15 μαλά τό οδοιπορικόν και σάς παρακαλώ θερμώς, αν Σάς μόνη κανέν Ιϊτα%ε - 

ά ρατί, νά μοί τό στείλητε ταχέοος, διά νά κάμω χρήσιν τών εν αύτω ειδή¬ 

σεων σας\ άν εχητε καιρόν νά μοι στείλητε και τό περί Άθω κεφάλαιον, δυνα¬ 

τόν είναι ή ά>ς παράρτημα νά τό τυπώσω, ή έν τώ προλόγω νά τό καταχωρίσω. 

Τώρα τυπώνονται αι τρεις διάφοροι δ ιατριβαι περί, τον 

20 παρ' έμοί εισέτι ευρισκομένου σπουδαίου κώδικος τον ! ήγεμόνος Καραθεο- 

δωρή. ΓΗ 'έκδοσις γίνεται ταυτοχρόνους τών μεν δύο έν "Αθήναις τής δ*, έτε¬ 

ρος έν Λειψία: και όπόταν λάβω τά ίίΐ'αββδ, θά στείλω τοιαϋτα και εις υμάς 

και εις τον ηγεμόνα, στέλλοντας ασφαλόίς, ίσως διά τον υπουργείου τών 

έξωτερικών, και αυτόν τον κώ)δικα, άν μή σνμβή νά έλθω έγώ, ώς προ πολλοϋ 

25 έπιθνμώ, εις Κ/πολιν. 

*Ηκονσα οτι έξεδώκατε την οποίαν ήτοιμάσατε τον Γεδεών τριακοντα- 

ετηρίδα. Σάς παρακαλώ θερμώς νά μοι πέμψητε έ ν άν τ ίτ υ π ο ν τ α¬ 

χ έ ω ς, διά νά γράψω περί τών έν αντώ διατριβών έγκαίρως εις την εδώ 
τνπουμένην συνήθη μου ελληνικήν βιβλιογραφίαν. Ήδη γράφω την άκολου- 

30 θίαν τής τον 1901 και καλόν είναι νά προφθάσω μέχρι δεκεμβρίον. 

Ελπίζω νά τνχω ευμενούς άποκρίσεως 

μένω μετ αγάπης ολοπρόθυμος 

Α. Π. Κεραμεύς 

22 Λειψία δίψΓα Ιίη. ; ροδί έν ς&ηοβϋ. εεΐ Άθήναις 
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’Εν Π [πόλ&ι, 20 Αύγ. 1904 

ΡοηίαπΗα 101, Ιο». 6 

Αγαπητέ μοι κ. Βασ&ειε Μυστακίδη, 

Χαίρω ότι σου έδωκα αφορμήν νά έπαναλάβης τήν προς έμέ φιλικήν 

5 σου άνταπόκρισιν. "Εξ όσων μοι γράφεις, βλέπω οτι έγινες ρε88ΐιηΐ8ΐ6, ένώ, 

κατά τήν γνώμην μου, δεν έχεις δίκαιον νά παραπονήσαι μέ τήν τύχην σου. 

ΡΟπωσδήποτε συναθροίζεις, ώς εικάζω, έκ μισθών 50 τουλάχιστον λίρας, μέ 

τάς οποίας αυτόν ήμπορεϊ τις νά ζή ήγεμονικώς πως. Είναι αληθές οτι πολώ 

εργάζεσαι διά τάς λίρας αυτός, καί ώς είκός δέν έχεις καιρόν νά άφιεροϊς 
10 ώρας προς έξακολούθησιν τών Ιστορικών σου ερευνών, μ έ τάς 

οποίας άλλοτε μάς έξέπληττες. ’Εγό) εις τήν θέσιν σου θά 

ήρκούμην μέ τό Μονσεΐον και μέ μίαν ώραν διδασκαλίας έν τή Μ. τον Γ.Σ., 

καί τάς ννκτερινάς ώρας θά τάς άφιέρουν εις τήν έπιστήμην. Τό ότι ή μετά 

τρανών μεγάλη συγγένεια δέν σέ ήλάφρωσεν οικονομικώς, τό έφανταζόμην, 
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15 διότι αληθώς γνωρίζω τον αξιοπρεπή σου χαρακτήρα, καί θά είσαι ευτυχής 

αν τουλάχιστον εύρες ησυχίαν οικογενειακήν, Τά κατ έμέ ήσαν δυσάρεστα 

επί 12 έτη, από του 1892, οτε ήναγκάσθην νά μι) δεχθώ τήν έν τώ αυτόν 

Μουσείο) θέσιν καί ουτω νά λ,υπήσιο καί τον | φίλον μου Χαμδή - Βέην, δστις 

ένόμισεν, καί ίσως ακόμη νομίζει, ότι μετεγειρίσθην τήν ήν μοί είχε προσ- 

20 φέρει θέσιν ώς μέσον πρός εύτυχεστέραν ενταύθα, έν τώ βορείφ 'Άδη,.άποκα- 

τάστασίν μου ! Πόσον σφάλλει, άν πιστεύη ακόμη τούτο. ’Εγώ δέν έδέχθην 

τήν θέσιν, διότι ό επάρατος Γεδεών, δν σν πανηγυρικώς ήξίωσες νά μεγαλ,ν- 

νης, διά τον οργάνου τον Βαπορίδον μέ κατήγγειλαν αυτόν τω 1892, ότε 

ήρχόμην νά καταλάβω τήν θέσιν, ώς εχθρόν του κράτους. Είναι αληθές οτι 

25 ο Χαμδή Βέης μέ άπέδειξεν άθωον κυβερνητικούς (ιός έμαθα τούτο κατόπιν), 

τό πράγμα όμως μου άφήκε κακήν έντύπωσιν, ουδέ φροντίς έγενετό έν τω 

μεταξύ νά μοί κοινοποιηθή ή άθώωσίς μου. Καί έδωκα παραίτησιν, διά νά 

μή δοθή αφορμή υπό του κακεντρεχούς Γεδεών νά ένοχληθή καί πάλιν 6 βέης. 

3Εσυγχάθηκα (κίο) όέ καί έγό) τόπον όπου ό τυχαίος αγύρτης κατορθώνει νά ένο- 

30 χλή τήν ησυχίαν τών άλλων. Συνέβαλον εις τήν παραίτησιν καί λόγοι σκανδάλων 

οικογενειακών, άφ ών ευτυχώς έγκαίρως άπηλλάγην. Τέλος από τον 1892 ~ 

1904 έζων στενοχωρημένος εδώ μέ τάς από τυπωμένος κόλλας άμοιβάς καί 

μέ τον από του Πανεπιστημίου μικρόν μισθόν, καί τούτον άρξάμενον μόλις 

από του 1898. Τοόρα αρχίζω νά άποκαθίσταμαι καί νά έλπίζω κάποιαν γερον- 

35 τικήν ησυχίαν, καί τούτο διότι έγενόμην τμηματάρχης έν τινι δημοσίω καθι- 

δρύματι, περί ον θά σάς γράψω όπόταν άρχίση ή μισθοδοσία. Αι στενοχωρίαι 

δέν μέ έ μπόδισαν νά έργάζωμαι. 3Εκτός του ότι αι ’ιδικαί μου έργασίαι συνήρ- 

γουν εις τό νά λησμονώ τά βάσανά μου, είχον καί συμφέρον νά τάς αυξάνω, 

διότι διά τών έκδόσεων καί διατριβών έποριζόμην τά πρός τό ζην όπως καί 
40 όπως. | *4ότός είναι ό λόγος τής πληθύος των, ήν σύ θαυμάζεις, έγώ δέ υίκτείρω. 

Ή επιστήμη, φίλε, είναι αχάριστος, καί 6 έλπίζων δι αυτής νά ευτυχή, ανήκει 

εϊς τήν σειράν τών τρελλ,ών. Μόνον ή άγυρτική επιστήμη, ή κομπιλάτσια, ή 

ρορϊΐΙαΗεαΙίοη ευτυχεί τούς ξυγγραφέας. 

Τοιαϋτα καί τά κατ3 έμέ. Τό ’Αθανάσιόν σου άσπάζομαι, έλπίζω νά τον 
45 ίδώ του χρόνον, οτε σκέπτομαι νά ταξειδεύσω ολίγον, άν είμαι ζωντανός. 

Κάμε μου τήν χάριν νά μου στείλης από ένα ΐίταρε τών έργων σου περί ΜαΠίη 

Οηΐ8ΐΊΐ8 καί περί άρχιερέων Θεσσαλονίκης καί εϊ τι άλλο συνέβη νά γράψης 

εντός τής τελευταίας εξαετίας. — Αυτόν εις τό Μονσεΐον έχετε έκδεδομένους 

νέους καταλόγους, τώρα καί ό άδελ,φός του βέη (ον άσπάζομαι 

50 δι υμών, γνώριμον όντα) έτύπωσεν βυζαντινοαραβικά νομίσματα 

καί μολυβδόβουλλα. Δέν είναι άρά γε δυνατόν πάσας ταύτας τάς έκδόσεις 

του Μουσείου νά λάβω έξ επιτροπής του Βέη δι υμών ; 

Προσπάθησε νά μέ έξιλεώσης παρά τώ Βέη καί νά τον βεβαιώσης ότι 

οχι μόνον δέν έξεμεταλΛενθην τήν πρός έμέ τον γενναιότητα τον 1892, άλλέ 
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55 δτι τουναντίον καί διατηρώ έως τώρα ενγνώμονα μνήμην τής πρός εμέ αγά¬ 

πης τον από τον 1881 - 1892, καί τής τον μακαρίτου πατρός τον. 

'Υγίαινε, φίλε Βααίλειε, καί μή λησμονεί 

τον σόν 

Α. Π. Κεραμέα 

28 αφορμή δΐιρτα Ιίη. 49 άσπαζομαι πίδ. 50 έτνπωσεν ΐΏ5. 
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’Εν Π}πόλει, 7 Νοέμβριον 1905 

Ροηίαηΐζα 93, Ιο§. 17 

Φίλε Κύριε Μνστακίδη, 

5Επειδή δεν εχω πλέον μέρος τής βιβλιοθήκης μου, εν ω υπήρχε καί 

δ τέλειον σώμα τον «'Ελλην. Φιλολ. Συλλόγου Κ/πόλεως», έχω σκοπόν νά 

σάς ενοχλώ συνεχώς επί τω σκοπώ νά μοί ευρήτε, αν δεν σάς δίδη κόπον, 

π α λ α ι ο π ω λ ι κ ώ ς τόμους τινάς, τους μάλλον χρησίμους, ή τουλάχι¬ 

στον (δ καί καλλίτερον) πάντας τους μέχρις Άριθ. ΚΤ'. Λεν επιθυμώ νά 

ενοχλήσω τον Σύλλογον, ένοχληθέντα άλλοτε, εις παλαιούς χρόνους, με αίτή- 

10 σεις πρός χάριν μου διά τό αυτό περιοδικόν, καί προτιμώ νά τό άγοράσω 

βαθμιαίως. Πρός τό παρόν θέλω νά έχω τόμους τινάς, έχοντας γλωσσάρια 

(έκτος τον ειδικόν τόμου : Ζωγράψειος άγων τ. Α’, δν έχω), την Είκοσι- 

πενταετηρίδα καί τά αρχαιολογικά παραρτήματα τό¬ 

μου ΙΓ' κ α ί ΚΖ' - ΚΗ'. Θά μέ νποχρεώσητε, αν θελήσητε νά άσχολη- 

10 θήτε μέ την φιλικήν μου τ αυτήν αϊτησιν. ' Ομοίως ζητώ πάντοτε καί δέν ευρί¬ 

σκω τον άγνωστόν μοι παντελώς ΙΑ' τόμον τής Έκκλησ. *Αλήθειας" πάντας 

τους λοιπούς εχω. 

Σάς εύχομαι παν αγαθόν 

Α. Π. Κεραμενς 
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5Εν Πετρονπόλει, 12 Φεβρουάριον 1906 

ΡοηΙαηΗα 93, Ιοξ. 17 

11 Αγαπητέ Βασίλειε, 

Τέλος πάντων κατωρθώθη ν’ άποσπάσο) γράμμα σου, καί χαίρω μανθά- 

5 νων ότι υγιαίνεις. Άλ?7 ειπέ μοι, παρακαλώ (αν μή τούτο είναι αυθάδης 

φιλική εκ μέρους μου άπαίτησις), άλΧ ειπέ μοι, τί σοι συνέβη από του και¬ 

ρού τον γάμου σου, ώστε καί τήν επιστήμην, δι ήν έγεννήθης, νά παραμελής, 

καί τους φίλους νά Ριησμονής ; Άπό ετών παρατηρώ έν τοϊς γράμμασί σου 

μελαγχολίαν μετά τόνον κάπως μισανθρώπου, ήτις όμοΡωγονμένως μέ Ρωπεϊ. 

10 Νά φαντασθή τις δτι ό γάμος αποστερεί σε των μελετών καί των ερευνών ; 

τούτο αδύνατον, διότι ή σύζυγος α>ς λόγια θά είναι τουναντίον καί ευχαρι¬ 

στημένη μέ τάς έν λόγοις διασκεδάσεις σου, καί βοηθός σου μέγας εις ταύτας. 

Νά φαντασθή τις οτι πάσχεις οίκονομικώς; αλλά καί τούτο άπίστεντον, αφού 

τοσούτους έχεις πόρους, ικανούς εις τό καΡ.ώς καί άξιοπρεπώς αυτού ζην. 

15 Καί ό λόγος όμχος ο οικονομικός δεν άποτεΡ,εϊ αιτίαν ψνχρότητος πρός τάς 

μελετάς καί τους φίλους" τουναντίον μάΡ.ιστα ό Ρ.νπας έχων έκ λόγων οικονο¬ 

μικών ευρίσκει τήν Ρ,ήθην αυτών | έν τοϊς βιβλίοις, καί έχεις παράδειγμα 

έμέ, οστις αυτού διήλθεν έπταετίαν έν οικονομική κρίσει μεγάΡ,η. Νά ύποτεθή 

πάλιν δτι ευρίσκεις δλονς άνεξαιρέτονς τούς όμοιους σοι τό σώμα καί τήν 

20 ψυχρήν αδιάφορους πρός σέ καί τούς κόπους σου : Καί τούτο άδύνατον, διότι 

υποτίθεσαι ευρισκόμενος έν αυταπάτη· τουλάχιστον έγώ δεν είμαι πρός σέ 

καί τά έργα σου άδιάφορος· ώς έμέ δέ καί πΡ,εϊστοι άλλοι. Κάτι λοιπόν άλλο 

συμβαίνει, καί αν έπιτρέπης θά σοι τό εϊπώ. Επαθες δηλαδή κατά τήν γνώ¬ 

μην μου δ,τι συνήθως επαθον οι προ σου καί γνωστοί μοι λόγιοι Πολϊται, 

25 οίον ό δείνα καί δείνα· επαθες φιλοχρηματίαν, φορτωθείς πρός τούτο πολλάς 

έργασίας, αϊτινες, ιός εικάζω, θά σέ άπασχολώσιν από πρωίας μέχρι νυκτός 

βαθεΐας, καί τούτο διά νά ζής ώς γνήσιος Πολίτης. Μή έκλάβης ταυτα προσ¬ 

βλητικά. Ενθυμούμαι τον μακαρίτην Άριστοκλέα, δστις σχεδόν ονιέκοι- 

μάτο, καί διά νά προφθάνη εις πάντα τά καθήκοντα, εϊχεν αείποτε εις κίνη- 

30 σιν άμαξαν, άτμόπΡωιον, βάρκαν, τραμβάϊ, παν φέρετρον. Ερμήνευε τό πρά¬ 

γμα δι5 άναγκών πραγματικών, δτι είχε κόρας καί υιούς. Καί όμως ούδέν 

ώφελήθη, στερήσας προώρους αύτάς καί αυτούς από τής προστασίας τον. 

Συ βεβαίως δέν έφθασες τήν πολυτεκνίαν τον. Έγώ εις τήν θέσιν σου θά 

ήρκούμην είς τό Μονσεϊον καί εϊς μιας ώρας διδασκα\λίαν έν τή Σχολή, καί 

35 τούτο τρις τής έβδομάδος· θά ήρκούμην συνεπώς εις όλιγωτέρας προσόδους, 

αύτάς δέ θά ηνξανον διά συνεργασίας εις διάφορα έν 'Ρωσσία καί Γερμανία 

περιοδικά, θεραπεύοπ ου τω καί τήν έπιστήμην, καλλιεργών καί τήν φιλίαν 

τών φιλούν, χαϊδεύων δέ καί διασκεδάζων καί τούς οικείους έν βίω μετρίφ 

μέν, αλλά ήρέμω. Σνγχώρησόν μοι διά τό θάρρος. Άλλά πίστευε δτι μέ Ρ,υπεϊ 

40 άπό ετών ο τόνος τών έπιστοΡ.ών σου, έξ ον βλέπω δτι κινδννεύομεν νά σέ 

χάσωμεν άπό τού πεδίου τής έπιστήμης, έν ώ καί νεώτερος καί πτοιχότερος 

είχες παΡ,αΐσει άνδρείως, περιενδυθείς άντ αυτής τον βαρύν διδασκαΡασμόν, 

ον έγό.) ουδέποτε ήγάπησα καί δν καί τώρα μέ δίωρον καθ’ εβδομάδα διδα¬ 

κτικήν πάλην άπεγβάνομαι. Πρός τί λ,οιπόν έσχημάτιζες νεοθτερος σνλλ.ογάς 

45 καί βιβλαοθήκας, αφού τοθρα έν τή ακμή τής ηλικίας σου αδυνατείς καί συ 

νά τάς χαίρεσαι καί τούς φίΡ.ονς σου δι αυτών νά ενεργετής ; τί ιοφεΡ.εϊ, 

λόγον χάριν, διά τά Ιωάννινα, νά έχης φυλλάδιον, ώς γράφεις, «σπανιώτατον» 

τον 1806, καί τούτο νά είναι διά σέ άχρηστον τώρα, τό δέ φοβεροηερον καί 

χαμένον έν ταϊς κατακόμβαις τής βιβλιοθήκης σου, ή έν τοϊς κλειστοϊς αυτής 
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50 κιβωτίοις; ’Άφες κατά μέρος την μελαγχολίαν, περιφρόνησον μέρος τής βιο¬ 

ποριστικής εργασίας σου, άρκέσθητι εις μετριότερα, συγκέντρωσον την βιβλιο¬ 

θήκην σου, άνέωξον (δίο) τάς συλ,λογάς σου, σννέχισον τάς ί προτέρας εργασίας 
σον, ψώτισον και ημάς δι αυτών. *Εχεις βοηθούς, την λόγιαν σου σύζυγον, 

μακρόθεν τούς καλούς σου φίλους" άν δέ θέλης καί προσόδους μείζονας, γένου 

55 ιδρυτής αυτού περιοδικού σπουδαίου. Πάντες Θά σέ βοηθήσωσιν άργυρικώς, 

γραφικός, παντί τρόπογ. Οντω θά άποδώσης σεαυτόν εις την επιστήμην. 

Το περί Ίωαννίνων φυλλάδιόν σου έχω. Εκεί (σ. 16) γράφεις οτι τώ 

1797 ο Γρηγόριος έξέδωκε σιγίλλιον, οπερ σοϊ είναι άγνωστον [τούτο έκ πω- 

λήσεως ενρίσκεται (νοείται έν πρωτοτυπώ) έδώ εν ιδιωτικό Μεγάλω Μου- 

60 σείω]" άλλ' Ισως το έγνώρισες ύστερον εκ τίνος δημοσιεύσεως’ τούτο μόνον 

ήθελον νά μάθω έκ σου" διότι έν τή έκδόσει των έν τω ρηθέντι Μουσείω πα¬ 

τριαρχικών γραμμάτων θά είναι ανάγκη νά σημειωθή άν ήτο πρότερον ανέκ¬ 

δοτον ή έκδεδομένον. Την απορίαν μας λοιπόν θά λύση τό σπάνιότατόν σου 

φυλλάδιόν τού 1806, ή τόμος τις «Λογίου Έρμου», ή κανέν ' Ημερολόγιου. 

65 Μή μέ ?.ησμονής παρακαλώ διά τάς υπεσχημένος τού αυτού Μουσείου 

έκδόσεις, καθώς καί διά τά Ιδικά σου, λ.χ. Θεσσαλονίκης σημειώματα, Νοΐ68 

χηι’ Οηιείηε κτλ. Καί προς δόνησίν σου προς τούτο στέλλω σοι σήμερον 5 

πρόχειρα βιβλιάρια, Ικανά ίσως νά διασκεδάσωσι στιγμάς τινας τής λυπηρός 

μελαγχολίας σου. 

70 Τά σέβη μου προς τούς σούς· ασπασμούς τω Άθανασίω σου. Σύ δέ, 

φίλος, νγίαινε. 

Α. Π. Κεραμεύς 

Υ. Γ. Τί χάλια έχετε αυτού εθνικά ; Βεβαίως τά συνήθη· όσον έχετε 
τούς λεγομένους έθνικούς κανονισμούς, ή καταστροφή θά προχωρή" δεν πταίουν 

75 τά πατριαρχούντα άτομα, ούδέν σημαίνοντα καί ούδέν δννάμενα μετά τήν 

σύνταξιν των κανονισμών. Εις ποιον τόπον τού Φαναριού κατοικείτε ; 

54 μείζοννας ιηδ. 63 έκδεδομενον ιτ»δ. 73 - 76 ι'η ηι&Γβ. 
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Έν Π (πόλει, 2 5Απριλίου 1906 

ΕοηΙαηΗα 93, Ιο§. 17 

Αγαπητέ μοι Κύριε Μυστακίδη, 

Ευθύς έξ αρχής ζητώ συγγνώμην διά τήν αργοπορίαν τής όποκρίσεως 

5 εις τό φιλικόν σας τής 19 Φεβρουάριου. ~Ητον ακούσιος. Μέ εύρε τό γράμμα 

πνιγμένου από εργασίαν'εκδοτικήν έξ ταυτοχρόνους έργων. Έξ ον καί άρρό- 

στησα, διά μικράν δέ άπρονοησίάν καί σπουδαιότερου, κρυολ,ογήσας μέ άλας 

Ανέκδοτος αλληλογραφία προς τον Βασίλειον Μυστακίδην 415 

τάς έξ Ινφλουέντσας συνέπειας. Τώρα είμαι καλό, αν καί ο βρογχίτης δεν 
εννοεί νά μέ εγκατάλειψή ακόμη. 

10 Μετά τάς εξηγήσεις σας ενρίσκο> οτι έχετε δίκαιον νά μισανθρωπήτε, 

όχι βεβαίως εμέ ή τούς φίλους, όλλά τούς αυτού άγυρτεύοντας. 9Αλλά παρά¬ 

ξενα μοϋ φαίνονται τά περί μισθού έκ τού Μουσείου, οτι δεν σάς δίδεται τακτι¬ 

κός, έξ ού καί χάνετε καί κωλύεσθε από τά τρέχοντα έξοδα. Τυ')ρα αρχίζω 

νά πιστεύω οτι καλό έκαμα | νά μή δεχθώ τήν αυτού έν τώ Μουσείω Θέσιν 

15 (καί συνεπούς νά μή παραπονώμαι πλόον), διότι άλλως θά έπάθαινα τά ίδια, 

ώστε ό Μπέης ύπέσχετο αδύνατα, διότι ένθυμοϋμαι οτι ύπέσχετο νά έχω τον 

μισθόν τακτικότατα. Λοιπόν καλό έκαμεν 6 Γεδεωνοβαπορίδης νά προκαλέση 

σκάνδαλον (δι αυτόν άτιμου) καί έτσι νά τύχη νά μένω έδώ σκυθιζόμενος ! 

Διά τούς έν ΆΘήναις έχετε δίκαιον. Έκαμαν τήν Βιβλιοθ. Μαρασλφ τιμά- 

20 ριόν των αποκλειστικόν. Μοϋ έτύπωσαν όμως μίαν φυλ,λάδα μου, τον ’Ακάθι¬ 

στον, άλλά' τούτο χάρις εις τον μακαρίτην Χατζή Κώσταν έπιμείναντα’ ήξίω- 

σαν ν άποφανθούν έπίσης άτι θά ή μ η ν ό άρμοδιότερος εις σύνταξιν ιστο¬ 

ρίας τής νέας Ελληνικής γραμματείας από 1453 - 1827, αλλά καί δέν έτόλ- 

μησαν νά προτείνουν άμοιβήν, τών πρωτοτύπων μή άμειβομένων καί οτε μέ 

25 τό σπαθί του ό Χατζής άπέσπασε τήν άπόφασίν των τού νά άνατεθή οριστικός 

εις έμέ ο φαμπρικαρισμός τοιαύτης ιστορίας, εγώ ξηρά ξηρά άπεκρίθην οτι 

δέν δέχομαι μέ δρους δωρεάς. Καί έτσι τούς άπήλλαξα άπό ένα μή ’Αθηναίου 

καί τούς άφήκα νά χαίρωνται τό τιμάριόν των. Τί κρίμα άτι ζήτε εις τόπον | 

άδρανείας σείς ό τόσον δραστήριος καί τόσον ερευνητικός, 6 τόσας έχων γνό- 

80 σεις. Δι αυτό έγώ έπαναλαμβάνω οτι δέν θά σάς ήτο ανωφελής ή ΐδρυσις - 

περιοδικού ελληνικού (καί τούτο επί τή υποθέσει άτι δέν θά ύπάρχη πλέον 

αυτού, ώς άλλοτε, τρελλή ή κακεντρεχής τζενζούρα)" άρά γε, προς αποφυγήν 

τής τζενζούρας, θά ήρνεϊτο ό Μπέης νά θέσητε τό περιοδικόν σας υπό τήν 

προστασίαν τού Μουσείου ; 9 Ηδύνασθε έν αύτώ καί γαλλικά καί γερμανικά. 

05 νά δέχεσθε άρθρα, καί έτζι Θά εϊχαμεν καί έκ Κ/πόλεως έν άρχαιολογικο- 

φιλολογικόν περιοδικόν υπό τήν διεύθυνσιν Β. Μυστακίδου. Τέλ.ος ουδ’ εις 

αυτό έπιμένω, ώς παύσας νά γνωρίζω τά πολίτικα άπό 17 ήδη έτών. 'Άλλοτέ 

ποτέ μοϋ έγραφες οτι έχεις βυζαντινόν υλικόν. Διατί τούτο δέν έπεξεργάζεσαι 

υπό μορφήν διασκεδάσεοος; καί ό ΚτηνηδαοΚετ καί ό ΒεξβΙ θά σάς τό τν- 

40 πόνη προθύμως, έπειτα καί κάτι θά λαμβάνης. Οι έδώ πληρώνουν 32 ρούβλια 

τήν κόλλαν. Καί δέν απαιτούν νά είναι ρούσικα, όπως ούδ’ ό ΚτΊΐτηδαεΙιετ 

δέν απαιτεί νά είναι γερμανικά. Κινήσου έπί τέλους, φίλτατε. ’Άφες τάς 

μεμφιμοιρίας καί διεσκέδαζε (δίο) σέ αυτόν μέ τάς παλαιάς σου εργασίας. 

Έπίστρεψόν μας τον προ έτών μεσαιωνοδίφην Μυστακίδην. Έγώ δέν παύω 

45 νά είμαι όπως \ ήμην, άλλύ αφού έπέταξα κατά μέρος άσιατικάς σπουδάς 

καί γλώσσας, αρμένικα, άσσυριακά, Ζενδικά, αοοαάίεη καί άλλους τόσους 

άσιάτας διαβόλους. 'Ο βίος βραχύς. Καί αν κάμω τί, τούτα τό ομολογώ οτι 
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τό όφείλο) είς τον εδώ τόπον, όπου πάσα γραφική εργασία έχει τήν δέουσαν 

έκτίμησιν, εννοείται ύλικώς. *Αν έγνώριζα τα. σκνθικά καλά, θά ήμην σήμε- 

50 ρον πλούσιος; διότι ολαι αί εφημερίδες είναι άνοικταϊ δι εμέ· έκτος 6έ τούτον 

θά ήμην προ ετών καί ρτοβ ΟτάίηηαίΓβ (βίο). Πιστεύεις ότι διδάσκω γαλλι¬ 

στί ; Τούτο όμως κατά χάριν καί μόνον δι εμέ. Άλλα καί τακτικόν προφεσ- 

σοράτον αν ζητήσω θά μου τό δώσουν, έγώ όμως δεν τό θέλω, διότι άλλαι 

μον νπηρεσίαι δεν μου άφίνονν καιρόν νά σπώ τό κεφάλι μου μέ διδασκαλίας 

55 από έδρας. Βαρύνομαι καί αύτάς τάς δύο καθ' εβδομάδα ώρας. "Εχω θέσιν 

τμηματάρχου, μετά δέ τό απόγευμα καί θέσιν γραμματέως έν εταιρία Ασφα¬ 

λιστική επί μίαν ώραν ώστε βλέπεις οτι έμαθα νά είμαι πρακτικός καί ν Αδια¬ 

φορώ μέ τούς πέριξ έμοϋ, αν προκόβονται ή άν έχουν Αξιώσεις νά φαίνωνται 

μεγαλείτεροί μου. Τους χαρίζο) ο,τι φαντάζονται, Ακόμη καί τά όφφίκιά μου 

00 καί τάς πρώτοκαθεδρίας, Αλλ’ δχι διά τό | χατίρι των καί τήν δραστηριό¬ 

τητα μου' τήν οποίαν Αναπτύσσω είς μέγιστον βαθμόν τάς νύκτας, παρα¬ 

σκεύαζαν έκδόσεις δι ακαδημίας, πανεπιστήμιον, εταιρίας λόγιας, περιοδικά 

καί δι ιδίαν μον δρεξιν. Θά έπεθύμονν τό ήμερονύκτιον ν αριθμή 48 ώρας, 

ή δέ κράσίς μου νά ήτο ισχυρότερα, ή δέ ηλικία μον κατά εϊκοσιν έτη μικρο- 

65 τέρα, διότι μέ δλην αυτήν τήν προς εργασίαν ζέσιν αισθάνομαι δτι γηράσκω 

καί τό έντροπαλών δι εμέ δτι εγώ ό άλλοτε ποτέ Ακούραστος κουράζομαι 

συχνά πυκνά. 

Σάς ευχαριστώ δι δσας ειδήσεις μοί δίδετε εκ τον σπανίου φυλλαδίου 

περί Ίωαννίνων, τό όποιον ομολογώ οτι ποτέ δέν τό εϊδον. Ευχαριστώ ίδιαι- 

70 τερως καί διά τά «Διάφορα σημειώματά» σας, καθώς καί διά τό Αξιόλογον 

πόνημα τον Αγαπητού καί άλησμονήτον Χαλίλ-μπεϊ Έδχέμ- είς τον όποιον, 

άν σάς τό έδωκεν ρητώς δι εμέ, παρακαλώ νά μεταδώσητε καί τάς ευχαρι¬ 

στίας καί τά σέβη μον. Τό Ανέγνων ήδέως. Τί καλά θά έκαμνε νά μάς έδιδε 

καί περιγραφάς των αυτού έν τω Μονσείω βυζαντινών μολνβδοβούλλων ! 

75 5Από μέρους σας θά έπεθύμονν νά είχα [ καί τά Από Θεσσαλονίκης σημειω- 

ματά σας, άν έχετε ιδιαίτερα Τραβίγματά (βίο) των. 

— Εκ τών επιστολών σας βλέπω δτι έχετε εϊδησιν γράμματός μου προς 

τον κ. Στέφανον Καραθεοδωρήν, αποσταλέν δτε έμαθον τον θάνατον τον 

πατρός του. Τό γράμμα δέν πιστεύω νά ήτο δνσάρεστον παραδόξους όμως 

80 ουδέ καν Αγγελίας παραλαβής του μέ ήξίωσεν, καί τούτο ϊσω διά τήν πολύ 

μικρότητά μον, ή καί διότι όεν ήτον αρεστόν. Έγώ έκαμα τό προς τον πατέρα 

του καθήκον μον καί διά τά λωιπά Αδιαφορώ. 

'Ο Ακάθιστός μου οχι μόνον εις Σάς δέν ήρεσεν, Αλλά καί εϊς πολλούς 

άλλους' είς έμέ δμως Αρέσκει καί είναι ή μόνη λογική έξήγησίς του περί τού 

85 χρόνον τής έμφανίσεώς τον. "Οσα ελεγοντο περί Ηράκλειον και οσα κατόπιν 

έλέχθησαν διά τών φραγκοπαπάδων περί Γερμανού πατριάρχου είναι δλα 

χάλ.τ^α. Αυτό θ' απόδειξη τό νέον μου έργον «'Ο Ακάθιστος ύμνος καί αί 

13-11 -1970 
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περί αυτόν έσφαλμέναι κρίσεις», όπου θά γελάσης μανθάνουν ποιαν αφορμήν 

έχει τό κώλυμα νά δεχθούν τον Ακάθιστον ά>ς έργον τον έτους 860. Εκεί 

90 κουρελιάζονται διά πραγμάτων καί οί ] φράγκοι σου καί ό ΚπιπιδαοΚεν 

(οντος διά γραμμάτων έπείσθη δτι έχω δίκαιον) καί τινες τών ήμετέρων 

τσιλ-ιπορδίσαντες Απαράσκευους είς τό ζήτημα από μανίαν καινολογίας. Καί 

άν οί φράγκοι σου, ονς απορώ) πώ>ς θαυμάζετε αυτού, έπιμείνουν είς τον Γερ¬ 

μανόν (κανείς δμως δέν θά τούς πιστεύση), έγώ διά τών ιδίων των δπλ.ων 

95 θά τούς άποδείξο) προς έμπαιγμόν των καί φανέρωσιν τής κακίας των, δτι 

τού Ακαθίστου ποιητής είναι ό μουσουλμάνος Μουσελίμ, (!!) αυτός ό έπί 

Γερμανού πολιορκήσας τήν Πάλαν διότι άλλαι λατινικοί συντάξεις τον λατι¬ 

νικού θρύλου είς τον Μονσελάμ Αποδίδουν δοξολωγικόν ύμνον τή Θεοτόκω, 

ούχί δέ τω Γερμανώ ώς άλλαι τινές. Θά τυπώσω μάλιστα καί τάς λατινικός 

100 συντάξεις έν φωτοτυπία* διότι άπεδείχθη δτι ουδέ έν τών Αντιγράφων είναι 

άρχαιότερον τού ενδεκάτου αίώί^ος ι, τέλως αυτού, τής εποχής Κομνηνοϋ, έν 

συλλογαϊς λατινικαϊς όπου καί αυτός ό Κομνηνός παίζει τον ρόλον του. Ό 

Κηιπιδ. τά κατάλαβε καί αυτά καί τά άλλα του σφάλ.ματα, οί δέ φράγκοι 

σου θά φρυάξουν δτι δέν κατώρθωσαν δ τι έζήτουν. | Αυτοί ^γνωρίζουν ένδο- 

105 μύχως δτι έχω δίκαιον’ Αλλά δέν τούς συμφέρει ή έξήγησίς μου διά τούς 

προσηλυτιστικούς των σκοπούς, καί διά τούτο αράδιασαν παπάδες, ΤΚέατνίο, 

ΜββείβΓ, Βοιινμ, νά υποστηρίξουν Αντί τού Φωτίου τον Γερμανόν. Οί καϋμένοι 

καί πτωχοί τό πνεύμα ! Μέ κακό διαβολάγραικο μπλεχθήκαν, πού (βίο) 

ξετρυπώνει τά μαραφέτ^α τους. 

Αρκετά σέ ζάλισα, φίλε μου. Παύω καί σοϋ εύχομαι παν Αγαθόν. 

Α. Π. Κεραμεύς 

Υ. Είπέ μου, σέ παρακαλώ), έχεις καί άλλο παιδίον έκτος τού Άθανα 

σίου; Ούτος δέ πόσων έτών παλληκαράς είναι τώρα ; 

1. εβασίζοντο μόνον είς τό ότι εν είναι τον 9ον αίώνος. 

4 συγγνώμην ηΐδ. 29 - 30 γνώσεις ηΐ8. 48 όπου ΐϊΐδ. 53 διότι ιτι$. 55 βαρύ- 

νόμαι ιπ8. 57 έπί μίαν ώραν δυρτα Ιΐη. 84 λ,ογική δυρτα Ιίη. 96 (Π) ίη γπ&γ£. 

97 διότι ΐΏδ. 114 ΐη ιτι&γ§. 
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'Εν Π/πόλ.ει, 20 Απριλίου 1906 

Γοηίαηΐϊα 93, κβ. 17 
Αγαπητέ μοι Κύριε Β. Μνστακίδη, 

Αποκρίνομαι κατά τήν απαίτησίν σου αμέσως είς τό φιλακόν σου τής 

5 15 έ.μ. Λυπούμαι οτι διά τον κ. Λάμπρον δέν είμαι είς θέσιν τίποτε το')ρα νά 

ένθυμηθώ, Αλλ' ούτε καί πρόχειρόν τι έχω, διότι συνέβη κατά σύμπτωσιν τά 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΛΖ' 27 
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παρ’ έμοί πονήματα τον νά εύρίσκωνται εις τον βιβλιοδέτην (φέτος μέ κατέ¬ 

λαβε πάθος δεσιμομανίας, εχω προς τοϋτο άπησχολημένους δύο διαφόρους 

βιβλιοδέτας, πρός έκτέλεσιν ότι (δΐο) επί 30 έτη ήμελήθη νά γένη) καί μάλιστα ό 

10 Νέος 'Ελληνομνήμοον' δπον είναι τινά παράξενα1 λόγου χάριν δύο διατριβαι 

τον συντάκτου βασιζόμενοι επί χειρογράφων Σιμωνίδου, άτινα εκείνος εξε- 

λαβεν ως καθαρά νομίσματα, κατασκενασας όντως δυο διατριβας περί ανυ¬ 

πάρκτων πραγμάτων, περί ανυπάρκτου χρονογραφίας Θ. Δαφνοπατου και 

περί ανυπάρκτου τραπεζουντίον χρονογράφου Θεωνά. Μέ λίγα λωγια άλλ3 

15 εκφραστικά τό είπα τούτο εν Βηζ. Ζβίΐ., 1905, τ. 14, σ. | 260 ~ 2/0. Ιδε 

προ πάντων σελ. 269, κάτω. 3Αλλά έκεϊ θά ίδής και παράξενον πάθημα τού 

κ. Λάμπρου, παλαιογραφικόν, και τούτο εκ πίστεώς τον είς τον Σιμώνίδην. 

3Εννοείται θά δνσαρέστησαν αυτόν ταύτα, άλ?έ έως τώρα ούτε άνήρεσε τά 

γραφέντα παρ3 εμού, ούτε παρεπονέθη εις τάς έπιστολάς τον ανται είναι 

20 τώρα σπάνιαι. "Ωστε λυπούμαι οτι αδυνατώ νά σάς βοηθήσω εις σοβαρόν τι 

καί αξιόλογου. 

3Αλλά πέ μου σέ παρακαλώ, διατί νά καβγαλατίζης ; δεν θά διόρθωσης 

τον κόσμον. Καλλίτερα νά τρομάζης τους αλαζόνας μέ έργα ίδικά σου, ανε¬ 

ξάρτητα από τής άμαθείας των νά τους χτυπάς την μύτη μόνον άν σέ πειρά- 

25 ζουν όνομαστί, όπως εγώ (και τούτο ονχι συχνά) το κάμω, προ πάντων δια 

τονς φράγκονς. Τώρα μόνον είς τό περί άκαθίστου νέον μου έργον θά περάσου 

από τό κόσκινόν μου καί δύο γραικούς1 έτσι τοφερεν ή ανάγκη. 

Χαίρω ότι διέλυσας καί έξήτμισας τό παράπονου μου μέ τό <<Ά ριστ α, 

κάλ λίστα, βέλτιστα». 3Αληθώς κάποτε μετενόουν διατί 

30 δεν έμεινα είς τό Μονσεϊόν σας κατά τό 1892* ώστε ό Γεδεωνοβαπορίδης 

αντί νά μέ βλάψη \ μονκαμε καλό. Χαίρω· τό χρεωστώ ολίγον τούτο καί 

είς την διπλωματικήν μέν άλλα αρκετά φιλικήν συμβουλήν (1892) τού Κω- 

στάκη Καραθεοδωρή' ήζ τό βάθος μέκαμε νά μείνω εδώ, χωρίς αυτός καμ- 

μίαν ευθύνην νά έχη διά τήν άπόφασιν τής είς Π(πολιν τότε επιστροφής μου. 

35 Δέν ήξεύρω άν σου διηγήθη ποτέ τό επεισοδίου τούτο. Νά τού τό ένθνμίσης 

παρακαλώ μέ έν θερμόν «ευχαριστώ» από μέρους μου. 3Εγώ έως τώρα έχω 

έδώ δύο δημοσίας θέσεις1 είμαι αρκετά ευχαριστημένος γιά τήν ώρα1 από δέ 

τιμάς καί όφφίκια καί διπλώματα, μην τά ρωτάς, φίλε μου. Κατήντησαν 

είς ορμαθόν αρκετά βαρνν ένα μόνον είναι λυπηρόν, ότι πιέζει τό κεφάλι μου 

40 πάντοτε μολύβδινος ουρανός, χωρίς αστέρια, άλλα και βαρύς και μάκρος χει- 

μών δηλαδή όλα τάχ ή Ζαφιρίτσα, μόν ό φερετζές τής Μπει. 

Τά ίδικά σου είναι λυπηρά, νοώ τό οικονομικόν μέρος. ’Άλλο δέν έχω 

νά είπώ1 έσο γενναίος καί μή μικρόψυχης1 έχε δέ πάντοτε κατά νούν ότι ή 

θεία πρόνοια άμείβει τούς καλούς ώς σέ καί εμέ έργάτας1 εμέ έδώ με άφήκε 

45 τνραννούμενον δέκα ολόκληρα χρόνια, καί όμως ενέπνευσε δικαιοσύνην καί 

τά πάντα διώρθωσεν αιφνίδιους πρός άνάπαυσίν μου μέχρι ού θέλω εγώ.. Δέν 
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έχω και καλήν υγείαν αλλ εις τούτο ούτε ή Πρόνοια πταίει, ούτε άλλος κα¬ 

νείς1 μόνον εγώ αυτός. [ 

Μην άπορης ότι δεν εξ έμαθα τά Σκυθικά. Κουτσά στραβώ (δΐο) τά 
50 μιλώ καί τά ναώ (δΐο). Σύ νέος έμαθες τά γερμανικά, διότι πήγες είς Γερμα¬ 

νίαν διά σπουδήν,^ ενώ έγώ καί προσεκλήθην έδώ καί άπεστάλην έπισήμως εξ 

Ιεροσολύμων πρός έκδοσιν τών 'ίεροσολυμιτικών μου. Φαντάσου λοιπόν υπέρ 

τριάντα μικρόμεγάλ,ους νά τνπώσης τόμους γραικικούς, καί άν έτσι μπορού¬ 

σες νά βρής καιρόν, άνθρωπος νπερήλιξ, νά μάθης καί καλά σκυθικά. Πώς 

55 επρόφθασα καί νά τούς γράψω καί νά τούς τυπώσω είς διάστημα 15 ετών 

είναι θαύμα1 εννοείται ότι έξήρεσα τήν ύπερεκατοντάδα διατριβών έδώ καί 
3κεΐ χωσμενών. 

’Επαναλαμβάνω ότι ούδεμίαν απόκρισιν έλαβον των Καραθεοδωρή' άλλ3 

ωζ σάς προέγραψα, τό έρριψα στο κρύο. 

60 Αναμένω τάς έκ Θεσσαλονίκης σημειώσεις. 

Τον υιόν σου καί συνώνυμόν μου άσπάζομαι. 

Καί ταύτα μέν το τάχος έγραψε, 

Σύ δέ, φίλ<£, ύγίαινε. -, ? 

,- , Α. Π. Κεραμεύς 
ο συμτιτωσιν ΓΠ5. 26 φραγκους πιε. Γ 
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Εν ΠIπόλει, 21 Ανγούστου, 1906 

, ΡοηίαπΗα 93, Ιο§. 17 
Φιλτατε μοι Κύριε 

Β. Μνστακίδη, 

5 ^ "Ελαβον το δελτάριόν Σας. Τήν έκκλησ. 3Αλήθειαν, περί ής μοί γράφετε, 

δέν~ έλαβον είσέτ^ "Οσον δ3 αφορά είς τό γράμμα καί τον κατάλογόν Σας, 

ταύτα τά είδον προ ήμερων, παραπεμφθέντα μοι πρός γνωμοδότησή καί εκλο¬ 

γήν. "Εννοείται ότι έσημείωσα ώς άέεΐηιΜβε μόνα τά θεολογικά, αξίας περί¬ 

που 200, φράγκων1 τά δέ λοιπά είπον ότι δέον νά γνωμοδοτήσονν οι οικείοι 

10 τμηματαρχαι, ο τής ιστορίας καιό τών Καλών Τεχνών1 οΐτινες όμως, πρός 

ατυχίαν σου δέν είναι έδώ1 αλλά καί άν έλθουν, Κύριος οϊδεν άν θ3 αποφασί¬ 

σουν τι. ’Έπρεπεν, ευλογημένε, ν αρχίσης από θεολογικά ικανά, νά τά έχης 

ξεχωρισμένα είς χωριστόν κατάλογον, διότι μόνος έγώ έν\διαφέρομαι έκεϊ 

από νεογραικικά, βέλων έτζι είς τό τμήμά μου νά συλλέξω όλα τά ύπό γραι- 

15 κών τυποΜντα από 15-ου αίώνος καί έξής θεολογικά βιβλία1 άλλο τμήμα 

πρόθυμον Ισως ώς τό ίδικόν μου είναι τό λεγόμενον ΒοΜοα, όπου συγκεν- 

τρούνται^ τά είς ξένάς γλώσσας (έξω τής 'Ρωσσικής) γραμμένα περί 'Ρωσ- 

σίας καί τήν 'Ρωσσίαν ένδιαφέροντα βιβλία1 καί άν έχης τοιαϋτα κατάγραφε 

τα ξεχωριστά μέ τήν επιγραφήν : Ροίιγ Ια ΒβεΙίοη Βοεβίεα. 
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20 Τώρα διά τήν πρώτην σον απόπειραν άπεψασίσθη νά σού άποκριθοϋν 

όταν και οι άλλοι τμηματάρχαι περί των ίδικών των γνωμοδοτήσόυν, όντως 

βη ΘΙοβ. Εννοείται ότι τούτο θ3 άργήση', ούδ3 είναι δυνατόν άλλως γενέσθαι, 
τον 'Ρεγιστράτορος τον όλων καταστήματος και τον Διευθυντού' όντως άπο- 

φηναμένων. Τοντο όμως δεν σε έμ\ποδίζει, νομίζω, νά κόμης μετά ένα 

25 μήνα και άλλον κατάλογον άποκλειστικώς 6εολογικών βιβλίων (Ροήν Ια 

8εοΐίοη ά& ΤΚέοΙοξίβ), και νά προτείνης την εξαγοράν. 

'Η αγορά των μολυβδοβούλΑων έγενετό πολύ εσπευσμένη. 'Η αρχική 

τιμή, όπως την είχα ορίσει, άν και αυτή εσπευσμένη, ήρκει 

και ύπερήρκει. 'Ο δι ον τά ήγόρασα φίλος δεν είναι εδώ, άλλ3 εϊς Εύρώπην' 

30 και όταν ελθη, αμφιβάλλω αν τά δεχθή, καί ετζι φοβούμαι ότι θά μείνουν 

εις την καμποϋράν μου. ’Ήνοιξα άλα τά χαρτιά, των μολυβδοβούλλων, καί 

τά των 700 τόσων, τά είδα έν προς εν’ μά τί νά σου είπώ; πλήν 15 μολυβδο¬ 

βονλλων, των θαμπωσάντων με, ώς ενθυμείσαι (διότι μέ άλλα τινά ήσαν 

εις Ιδιαίτερον χαρτών), πάντα τά-λοιπά είναι διά πέταμα■ τά πλειότερα 
35 έφθαρμένα, άλλα πάμπολλα ουδόλως ά\ναγινώσκονταί’ άλλα δέ πάλιν πάμπολ- 

λα έχουν άπλώς μονογράμματα, καί επομένως είναι εξ εκείνων, τά όποια 

αγοράζουν οϊ άρχάριοι έν ταϊς άγοραϊς τής Ευρώπης μέ ολίγα σαντίμια, 

προς έξάσκησιν έν τή άναγνώσει μονογραμμάτων. 3 Από την όντως λοιπόν 

άκριβά άγορασθεϊσαν συλλογήν δεν έχει νά ώφεληθή ή ιστορία σχεδόν τίποτε. 

40 *Επειτα σημείωσαι καί τοϋτο, οτι ή συλλογή αυτή, ώς ήτο διατεταγμένη έν 

τοϊς. χαρτίοις, ήτο μαοΗίηίκή (δίο), δηλαδή διαβολικούς διατεταγμένη· κάθε 

χαρτών μεταξύ πολλών δεκάδων μολυβδοβονλλων είχε καί από έν ή δυο 

μολνβδόβονλλα, άξια προσοχής τινός· επομένως είναι άποδκαλούδια, άφεθέντα 

ώς περιφρονήσεως άξια από τινα τών αυτού συλλογέων αρχαιολόγων καί 

45 τοντο τό προέδωκαν τά έπί τών χαρτιών γαλλικά σημειώματα, οϊον ρΐβββε, 

(τκείβε, ίηΠξηΐβ,αηίε κτλ. 0(18868 κτλ. "Ωστε από τον ιδιοκτήτην | ο κάποιος 
έκεΐνος έδιάλεξε τά καλλίτερα, τά ευανάγνωστα, τά μάλλον ενδιαφέροντα, 

καί τον άφήκε τά άχρηστα μέ ολίγα τινά χρήσιμα προς μή κατανόησιν τής 

πονηριάς του. ’Εγώ λοιπόν τήν έπαθα, συ δέ, φίλτατε, έσπευσες νά άναβής 

50 δεκαπέντε λίρας περιπλέον. "Οπως καί άν συνέβη τά πράγμα, είμαι υποχρεω¬ 

μένος νά πληρώσω ώς τίμιος άν(θρωπ)ος1 τον κ. Ανδρόνικον Κιτάογλονν, 

καί ιδού σου στέλλοχ τό εις όνομά του τσέκι (έπί επιστροφή εννοείται τής 

υπογραφής μου) προ τής ληξιπρόθεσμαις του, καί όπως φαίνομαι αυτω γεν¬ 

ναίος, ελπίζω καί αυτός νά φανή γενναίος μέ μικρόν του θυσίαν, νά προσπαθη- 

55 ση δηλαδή νά εύρη καί νά μου στείλη τουλάχιστον τριάντα διαλεχτά καί ευα¬ 

νάγνωστα καί μεγαλούτζικον σχήματος μολνβδόβονλλα,' διά νά τά διατάξω 

καί εγώ διαβο\λικώς εις τά χαρτία, καί οϋτω νά παρουσιάσω ταντα ενπρόσώ- 

ποχς είς τον φίλον μου, όπόταν έπιστρέψη, καί νά τρέφω τήν έλπίδα ότι θά μου 

δώση τήν αξίαν των. " 

Ανέκδοτος αλληλογραφία .πρός τόν Βασίλειον Μυστακίδην ;421 

60 • Μή μέ λησμονήσης, παρακαΡ.ώ, άν εύρής τάς χιλιάδας τον Τζέτζη 

καί τούς ερωτικούς Συγγράφεις τής έκδόσεοις Τβηδηβτ. 

3Ασπαζόμενός σε 

μένω ταπεινός σου δούλος 

■ -■ 3Α. Π. Κεραμεύς 

65 Υ.Γ. 3Αναμένω ταχέως τήν επιστροφήν τον ομολόγου μου. 

26 
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3Αγαπητέ μοι κύριε. Μυστακίδη, 

Είμαι κάτοχος τών δύο φιλικών σας, καθώς καί τού έσχισμενού ομολόγου. 

5 Διά τό τελευτάίον σάς ευχαριστώ θερμώς, καί ομολογώ οτι σάς ένώχλ,ησα 

πολύ μέ τόν κ. 3Ανδρόνικον. "Οσον αφορά είς τά μολνβδδβονλλά τον, ά?.ηθές 

είναι οτι πολύ έσπεύσα άνεν προεξετάσεώς των. 'Ο φίλος μου, δι δν τά ήγό¬ 

ρασα, έδιάλεξε μόνον 40 κομμάτια καί έδωκέ μοι μίαν τιμήν δικαίαν, πολύ 

μακράν τής πληρωθείσης. Τήν έδέχθην ευχαρίστως πρός διάσωσιν μέρους τών 

10 χρημάτων. Τά λοιπά θά μείνουν εις βάρος μου, άίά νά κουράζω τούς ίδικούς 

μου οφθαλμούς από καιρόν είς καιρόν. Οι σχηματίζοντες σύλλογός θέλουν 

πράγματι όχι μόνον Ηβη βοη86Π>β8, αλλά | καί ΐηΙβΓ688αηί8, καί έχουν 

δίκαιον. Πρός τί νά φορτώνωνται μέ Ηίβ-ά-Ηαβ καί μέ πράγματα άνού- 

σια ; Παρηγορονμαι μόνον μέ τά εμέ ιδίως ενδιαφέροντα βυζαντινά σταθμία. 

15 Τέλος ή . δουλειά αυτή έτελείωσεν. 

Κάμε μου τήν χάριν παρακαλώ νά μού στείλης,· άν εύρής καιρόν, μίαν 

περιγραφήν τών είς τό Τσινικλί (έν τή αιθούση τών μετάλλινων) ευρισκομένων 

σταθμοιν, και εί δυνατόν καί τινα άβ88ΐη8 αυτών καθώς καί σημείωσιν περί 

τού ακριβούς σημερινού βάρους των είς °ΐ'ατηιηβ8 γαλλικά, καί περί τής 

20 διατηρήσεώς των : λ.χ. ίΐ'68 Ηβη βοηεβτνβ, αεεβζ ΰ. βοηεβτνέ, ξαίέ, βαεεέ, 

κτλ. κτλ. 3Επίσης καί τούς αριθμούς των κατά τό ΙηνβηΙαίτβ τον μουσείου. 

Τό πράγμα δεν έπείγει, αλλά πρέπει νά γενή, τά (πότε έξαρτάται από τήν 

καλήν σας διάθεσιν.— Τά έως τώρα τνπωθέντα 2 άρθρα σας έν τή 3Αλήθεια 

άνέγνων. Εϊσθε χαρίεις' πού καί πώς θά τελειώσητε, θά- Ιδού μεν. Δ έν βλέπω 

25 τήν ανάγκην νά έχητε τής βοήθειας άλλων πρός άνακάλνψιν παραδόξων παρά 

τω Αάμπρω. Σεις αρκετά γνωρίζετε, καί θά νπεραρκούν διά τό ξΐαηά ρηΜίο. 

Πιστεύω έν τώ μεταξύ νά έλάβατε άπόκρισιν τής εδώ βιβλιοθήκης.- Τό 

προσκυνητάριον τού 1807 (μέ τάς 70 εικόνας του) 6έν είναι ανάγκη νά τά 

προτείνετε· υπάρχει έδώ. "Ο τι θεολογικόν έχετε ροψαίϊκο, καί παλαιόν και 
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30 νέον, ήμπορεΐτε νά τό προτείνετε. Εις αυτό 6α αάς συντρέξω ώς σάς νπε- 

σχέβην. 

Τά 3 ύνα%β8, ά έλάβατε, είναι από τά «Βυζαντινά Χρονικά» τοϋ 1905, 

τόμ. 12-ος. 

Σάς εύχομαι παν αγαθόν 

35 ' Α. Π. Κεραμεύς 
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9Εν Π [πόλει, 22 Σεπτ. 1906 
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Αγαπητέ μοι κύριε Μυστακίδη, 

Αποκρίνομαι διά μιας και εις τά τρία αλλεπάλληλα ψιλικά σας. Εύχαρι- 

5 στώ Θερμώς διά τό υπόμνημα και τον λεξικόν έρανον, καθώς και δι οσα άλλα 

στέλλετε μέ την τελευταίαν άτινα θά λάβω αναμφιβόλους μετά 3 ημέρας, άν 

και εν τούτων τό εχω, τό τον ΟΙκονόμον άλλά δεν πειράζει· θά τό δωρήσω 
εις ένα συνάδελφόν μου. Μεγάλην ανάγκην έχω νά ευρώ τά λείποντα από τον 

Παρνασσόν μου, δηλ. τόμους Α', Β', Η', Θ' και ΙΓ'. "Έχω μόνον τεύχη τινά 

10 αυτών, τά έξης : 

Α’ εχω τεύχος η' = 1 

Β’ » . ,» β', γ', δ', ε , ς, ι' = 6 

Η' » » α', β', γ', ς', ζ', η', θ’, ι', ια' =9 

Θ' » » α , β', γ', δ', ε', ς', θ', ι', ια' = 9 

15 ΙΓ' » Παν. - Φεβρ., Μαρτ. "Απρ. Μαΐου, * Ιουνίου, "Ιουλίου - Αύγουστου = 6 

"Άν δεν είναι δυνατή ή εϋρεσις τών έλλειπόντων τευχών, | προτιμώ ν’ αγο¬ 

ράσω τόμους τελείους, άλλ" άδετους, εί δυνατόν. Θά ήθελον νά εύρίσκετο 

και τέλειον σώμα τής παλαιάς τον Νεολόγου «Σ αββατιαίας έπι- 

θεωρήσεως» ήτις είχε ζήσει μόνον μήνας τινάς. εν τοϊς ψυλλαδίοις της, 

20 άτινα είχον πάλαι ποτέ, περιέχονται κατ εκδοσιν Παρανίκα έπιστολαι Μαρ- 

γουνίον. 

"Οσον άφορψ. νέους καταλόγους εις την βχοβίβηεβ, συνιστώ σας νά 

αναβάλλετε τούτο■ διότι 6 παραπεμφθείς μοι 2-ος κατάλογος, έχει μεν πολλά 

χρήσιμα και ανύπαρκτα εδώ, αλλά σννωδεύθη μ έ παρατήρησιν νά 

25 εκλέξω μόνον πέντε βιβλία και τούτο βεβαίως διά νά έχετε μίαν άπόκρισιν. 

Τό αίτιον θά είναι ίσως, οτι εύρισκόμεθα εις το τέλος τού έτους, οτε είναι 

έξηντλημένον τό μπουτζέ του και γίνεται μεγάλη φειδώ (δϊο) εις τάς τρεχού- 

σας δαπάνας. Αοιπόν υπομονή και αναστολή δι" άλλην ευκαιρίαν και μέ άλλην 

πρόφασιν. 

30 Τό 3-ον άρθρον Σας περί τών "Αθηναίων δεν μου ήλθεν ακόμη.— "Εάν 

Ανέκδοτος αλληλογραφία πρός τόν Βασίλειον Μυστακΐδην 423 

ιδήτε τόν παναγιώτατον Δεσπότην μας, κάμετέ μου τήν χάριν νά τον προτεί¬ 

νετε μέ λεπτότητα, άν είναι δυνατόν νά μού άποσταλή διά τήν βιβλιογραφίαν 

μου το Β' έτος τον 'Ημερολογίου τών "Εθν. Φιλανθρ. Καταστημάτων. Είναι 

κρίμα νά τό άγοράσω μέ 25 γερά γρόσια, και αυτό διά νά γράφω περί αυτού 

35 όλίγας γραμμάς. 

"Άν τύχη νά ενοήτε τους προειρημένους «Παρνασσού» τόμους, παρα¬ 

καλώ) νά μού τους στείλετε διά τον κ. Σφύρα 801Ζ8 Θαηάβ8, μέ έξοδα 

ταχυδρομικά εις βάρος μου, και μέ σημείωσίν σας περί τής πληρωτέας 

αξίας των. 

40 Σάς εύχομαι πάν άγαθόν 

Α. Π. Κεραμεύς 

ΠIπόλις, 12 ’Οκτ. 906 

ΕοηΙαηΚα 93, κβ. 17 

Φίλτατε κύριε Β. Μυστακίδη, ί 

’Αποκρίνομαι εις τήν φιλικήν Σας τής 7 έ.μ. Πάν ο,τι θά μου στέλλετε 

5 ταχνδρομικώς και 80118 δαηάβ μέ οΐονδήποτε ταχυδρομείον, έκτος Ισως 

τον ρωσσικού, θά μού έρχεται άσφ>αλώς, αρκεί διά σπουδαία νά είναι συστη¬ 

μένα. Κατά τήν παραγγελίαν έσημείωσα 5 τον 2-ου καταλόγου σας μέ απέ¬ 

ναντι αξίαν 255 φράγκων, μικροτέραν εννοείται τής σημειουμένης σφοδρά 

υπερβολικής αξίας. "Ελπίζω νά σάς δώσουν παραγγελίαν σχετικήν. Περί 

10 τής 1-ης αποστολής σας ούδέν είναι δυνατόν νά γνωρίζω, άν μή παραπέμψη 

μοι αυτήν ή ρεγγιστρατούρα τού καταστήματος μας, τό όποιον είναι τόσον 

μέγα, αχανές, ώστε μόνον ο εν αυτώ περίπατος, άνεν άναβάσεως και διαπορεν- 

σεως τών §αΙΪ6Γίβ8, διαρκεϊ τέσσαρας δλιας ώρας. "Εννοείται ότι κατ | αυτόν 

τόν τρόπον ούτε συναδέλφους ούτε μαναδέλφους βλέπω, αφού έχω Ιδιαιτέραν 

15 είσοδον εις τό τμήμα μου και Ιδιαιτέραν υπαλληλίαν έκτος τούτου οί κύριοι 

έκεϊνοι <5εν καταλαμβάνουν από ρωμαίικες φυλλάδες' είναι δι" αυτούς δσον 
δι9 ημάς τά κινέζικα. Και δι αυτό πρέπει ν" αφήσης κάθε ελπίδα από εκείνους* 

άλλως τε είναι δουλειά τής ρεγγιστατούρας (δίο) ή παράπεμφις καταλόγων 

αγορών εις τά τμήματα, και άν ή διρέκτσια δεν δίδει διαταγήν σχετικήν, ούδεμία 

20 παράπεμφις γίνεται’ άν δέ εξαιρετικούς παραπέμπονται (δίο) εις έμέ ρωμαίικες 

προτάσεις, τούτο συμβαίνει, διότι και έγώ τό θέλω) και προσπάθεια καταβάλ,- 

λωται νά μού φαίνονται ευχάριστοι διά πολλούς λόγους. ’Έπειτα υπάρχει και 

λόγος οικονομικός, τού κυβερνητικού κονδυλίου μικρού οντος καί μή επαρκούν- 

τος εις τάς προτεινομένας πολώαχόθεν τοϋ κόσμου αγοράς· άγοράζομεν λοιπόν . 

25 δτι | δννάμεθα καί δπως δννάμεθα και πολλώκις κατά καπρίτσιο τοϋ Κώστα 

και τοϋ Γιάννη. "Οσον διά τάς χαλκογραφίας σου χάνεται πάσα έλπίς, διότι 
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ο επ αυτών τμηματάρχης γέρων 84 ετών άπέθανε προχθές και ανριον είς τάς 

10 πρ. μεσημ. τον θάπτομεν, και τό τμήμα του ό Θεός ήξεύρει πόσον χρόνον 

θά μένη άκέφαλον. 

30 Την 'Εβδομάδα, παλαιόν και νέαν, έχω ολόκληρον. 3Αφοΰ έχετε έκ 

τον Παρνασσόν, πλήν τον Α' και Β' τόμον, όσα λοιπό μου λείπουν, δότε παρα¬ 

καλώ τώ κ. Σφύρα, προς άποστολήν, στέλλ,οντές μου και σημείωσιν πόσα 

νά Σάς πληρώσω. Μετά τός 20 τούτον τον μηνός θα εξοφλήσω τον μετά τον 

καταστήματος Δεπάστα - Σφύρα - Γεράρδου λ [σμόν μου. 3Εννοείται ότι ο 
35 Παρνασσός είναι δι εμέ, διό σνμπλήρωσιν τον σώματός μον. 

Άν δεν θέλγετε να ενοχλήσετε την Α.Θ.Π. διό τό Β' έτος του 'Ημερολ. 

εθν. Καταστημάτων, \ δεν πιστεύω να σάς είναι δύσκολων να το άρπάσητε 
από αλΑον τινα, και άπ3 αυτόν τον εκδότην 3Ιο)αννίδην, λέγοντές τον ότι τό 

θέλετε δι’ εμέ. 

40 Τό δέ Ημερολόγιου, όπερ σεις οι Μεγαλοσχολϊται ετοιμάζετε, αμφιβο¬ 

λία δεν υπάρχει οτι Θα τό έχω δι υμών. 

Τό σημειονμενα ώς διπλά βιβλιάριά σας (Χρυσοβέργην, Γρήγορων Χίου) 

άλλοτε εϊχον' τώρα δεν τό έχω και θά τό δεχθώ) εύγνωμονέσταταή Τώρα 

κατασκευάζω, έχων προς τοντο γραφείς Ιδιους, κατάλογον τής ιδίας μου 

45 βιβλιοθήκης, ον και θά τυπώσω, αν εξοικονομήσω τός δαπάνας, εϊς 2 τομίδια, 

υπό την επιγραφήν ούχι ΟαΙαΙοβηβ, αλλά : Μ β 8 I ί V V 6 8. Δεν είναι καί ό 
τίτλος αυτός ιδιότροπος; 

Ύγίαινε, αγαπητέ Βασίλειε 

πανοικεϊ 
50 Α. Π. Κεραμενς 

1 ίη ηΐ3Γ§. κυρ. αΐίετα ιηαηιι (Μγδί&οίώ'δ) Φιλανθριυ Καταοτημα μελήσει (?) 
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’Αγαπητέ μοι κύριε Μυστακίδη, 

3Αποκρίνομαι εις τό φιλ,ικόν σας τής 24 έ.μ. — Ή Δ ιενθυνσις τής σνντά- 

5 ξεως τών Βνζαντ. Χρονικών έχει ούτως : 

Μοηβϊβητ νν. νοη Β β § βϊ 
8 ί Ρ έ I β ν 8 δ ο ητ ξ 
Βα$8ΐίίί - Οεϊΐον, ξεαηάβ 
Ρβτερβαίνβ, Ν° 3. 

10 Σάς ευχαριστώ διό την φροντίδα σας περί τον 2-ου 'Ημερολ. έθν. κατα¬ 

στημάτων, καθώς καί διά τό ύπαινισσόμενα 3 φυλλάδια, τό έμοί, ώς γράφετε, 

ποθούμενα. 3Ελπίζω νά τό έχω μετά τον ημερολογίου. 

Ανέκδοτος αλληλογραφία προς τον Βασίλειον Μυστακίδην 425 

Καί αί δύο άποατολαί σας έλ,ήφθησαν είς τό τμήμα μον. Τό «Βίοι αγίων» 

Μαργοννίου είναι έλλιπές είς τό τέλως' άλλα δεν πειράζει· | εν τώ τμήματι 

15 υπάρχει κάλλ,ιστον έξαμπλάριον 5 ετών παλαιότερον (1680). 3Επίσης καί 

άλλα τινα είναι είς κακήν κατάστασιν. Τέλος θα τά δέσω προς διάσωσίν των 
άπό περαιτέρω καταστροφής. Μήν φιλ.αργυρευθής διό τον Ενεργετηνόν σον 

στεΐλέ τον, διό να φανής συνεπής1 ή μή δήθεν εϋρεσίς τον έξέπλ-ηξε τούς εν τη 

ρεγιστρατονρα’ στέλνοντας τον κόλασε παρακαλ,ώ τήν προς τοντο ασυνέπειαν, 

20 άφοϋ μάλιστα σου άφέθη άπερίκοπος ή τιμή τον. Τά 3Ιουδαϊκά κάλΔιστα 

έπληρώθησαν αντίτυπα πολλαπλά ενρίσκονται πολώαχον εν βιβλιοθήκαις 

ήμετέραις, καί δύναμαι καί νά Σάς τάς ονομάσω (Σμύρνη, Ί(ερονσα)λήμ, 

’Αθήναι, Άθως καί καί καί). 

Τήν μέν Εβδομάδα έχω όλην, \ ώς καί τήν 3τομον νέαν τον Νεολό- 

25 γον Σαββατ. 3Επιθεώρησιν άλ<£ εγώ θέλω) τήν παλαιόν τον Νεολόγον έπι- 

θεώρησιν, ής είχον τυπωθή περί τό 15 τεύχη μόνον, καί εν ή ό Παρανίκας είχε 

καταχωρίσει πολυαρίθμους έπιστολ,ός Μαργονρνίον άπό κώδικος Άριτζονς, 

μή νπάρχοντος πλέον εκεί εν Άριτζον. Αυτός τάς ημέρας θό.έλάβατε βεβαίως 

τό έξ ύπερτετρακοσίων φράγκων τσέκι, καί οϋτω τάς έρρίάς θά πίης καί εν 

30 ιδιαίτερον ποτήρι κρασιού υπέρ υγείας καί μακροημέρευαεώς μον, δεν αμφι¬ 

βάλλω. Άν τυχόν έχητε καί κώδικας, προτείνατέ τους καί τούτους τό ερχό¬ 

μενον έτος, άλλα ξεχωριστό με γράμμα ειδικόν διό κώδικας’ αί τιμαί νά 

είναι λογικαί, καί σώζονται εδώ. — Πιστεύω νά μή | λησμονήσητε τά εν 

τώ Μουσείο) σταθμά σας. 

35 Τών 3Αθηναϊκών Σας εϊδον καί τό Δ', άλλα τί νά σου πώ, φίλε : δεν 

καταλαμβάνω τί θα ώφεληθής άπό αυτήν τήν ανιαρόν Ιστορίαν : είναι ποτέ 

δυνατόν να κλείσης τό στόμα τών ανθρώπων ; Ό Κώστας καί ο Γιάννης, 

ήμπορεί νά λέγουν όσον θέλουν ότι δεν έργαζόμεθα, ότι ειμεθα αμαθείς, ότι 

τοντο, ότι τό άλλα. Άς πα να λέγουν αρκεί νά φαίνεται ότι κάτι παράγομεν 

40 αυτό καί μόνον τούς άποστομόνει (δϊο). Βλώπεις καταντώ αδιάφορος καί άχο- 

λος, καί πράγματι αυτό συνιστώ) καί εις σέ ώς μέσον μακρύνσεως του βίου 

μας. Σου εύχομαι παν αγαθόν καί Ιδία υγείαν. 

3Εν βία 

Α. Π. Κεραμενς 

30 

3Εν Π/πόλει, 24 31αν. 907 

Εοηίαηίία 93, Ιοξ. 17 

Φίλτατε κύριε Μυστακίδη, 

Μόλις σήμερον ευρον καιρόν ν3 άποκριθώ είς τό φιλικόν σον πιττάκιον 

5 τής 8 έ.μ. Είμαι καταφορτωμένος άπό διορθώματα επτά ταυτοχρόνου έκ- 
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δόσεων, αλλά καί υποχρεωμένος νά δίδω αμέσως δι αύτάς καϊ συνέχειαν 

υλικόν. Τάς εύχάς σου έδέχθην τότε ενγνωμόνως. — Τά δώρα σου ήλθον προ 

καιρόν εις την βιβλιοθήκην, καθώς και τά εις εμέ περίεργα φυλλάδια, άτινα 

και έστάχωσα αμέσως. 3 Από τάς πολλάς φετεινάς κοπώσεις δεν ήξεύρω άν 

10 θά καλοβγάλω τον χειμώνα. 

Μυριάκις σέ ενοχλώ μέ αιτήσεις. 3 Ιδού και μία άλλη νέα. Επειδή δεν 

διδάσκεις Ιστορίαν γλώσσης, Θά σου είναι άρά γε δυνατόν νά ξεφορτωθής 

άπό τινας δυσευρέστονς εκδόσεις τον Εβγταηά; εννοώ μέ την | αξίαν των 
καί άνευ εντροπής. Ζητώ έκ τής ΟοϊΙββΐίοη άβ Μοηητ)ΐβηΐ8 τους αριθμούς 

15 ΙβΓβ 86Γ16 

Ν° 1, (Βοσκόπουλα α καί β' έκδοσις). 

» 3 (Ταγιαπιέρας, αέδοσις [δΐο]). 

» . 7 (Ρίζος Μανές Στοιχείομαχία) 

» 9 (3Απόκοπος) 

20 » 12 (Χαρτζιανής καί 3Αρετή) 

» 15 (Σαγλίκης) 

» 16 (ΡΚμ8ΐοΙοξ%8) 

» 17 (Λεον. Φόρτιος) 

» 18 (Άλή πασάς γενεαλογία) 

25 Νον,νβΐΙβ εέτίβ, Ν° 1 (ΒββηβίΙ άβ βΚαηεοηε). 

’Άν ευρεθώσι ταντα, θά σνμπληρωθή ή σειρά μου. "Αν δεν τά έχης, 

ίσιος θά τά ευρής [ ή παρά τώ κ. Γεδεών (άχρηστα καί αυτώ), ή τυχαίως καί 

βαθμηδόν εις τά περί τον τεκέ τον Καλδιριμίον παλαιοπωλεία καί μάλιστα το 
τον πρώην Χριστοδούλου. 3Από τά τον Γεδεών ολίγα τινά δεν έχω, ώς τό 

30 Καλενδάριόν του (τό έκ του Συλλόγου) καί τινα έκ τής 3Αλήθειας Ιΐτα§β8 

του κατά τά τελευταία έτη. Μέ αυτόν δεν έχω σχέσεις άπό ύπερεικοσαετίας, 

καί δέ αυτό δεν είναι δυνατόν νά τον τά ζητήσω. 3Επίσης ζητώ άπό πολλών, 

έν γαλλικόν τον μακαρίτου Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή, μετάφρασμά τον άπό 

αραβικόν παλαιού τίνος μαθηματικόν, — τον βίον Στεφ. Καραθεοδωρή υπό 

35 Τανταλάδου, τον άλλον Καραθεοδωρή ιατρόν τον μακαρίτου Μ αυρογένη (εκ- 

δοσιν Παρισιού), τους Εβε Μαιιτοββηί τον Β1αη\βανά καί τήν μετάφρασιν 

(νομίζω Δ άντε) τον μακαρίτου Μουσούρου πασά γενομένην εν Λονδίνω προ 

δέκα τόσων ετών. 

’Άν μ εύρη ζωντανόν ό Ιούνιος, πηγαινάμενος εις Αίγυπτον, θά περάσω 

40 νά Σας Ιδώ. ”Εχω άνάγκην άναπαύσεως. 

Είδον προ 3 φύλλων τήν συνέχειαν τών Αθηναϊκών Σας. 3Αφού τά 

τυπώσεις (δΐο), δεν θά ήτο κακόν νά έσχημάτιζον καί φυλλάδιον ώς ήρχισες, 

φαίνεται νά έχης πολλήν συνέχειαν. 

Μην άδημονής οτι δεν λ.αμβάνεις εντεύθεν τους λείποντάς σοι τό- 
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45 μους 'Ιεροσολνμιτικής καί Άναλέκτων μίαν ημέραν θα τους έχης ξαφνικά. 

Σου εύχομαι παν αγαθόν καί προ πάντων πανοικί υγείαν. Τα σέβη μου 

εϊς τήν μητέρα Σας, θαυμαστήν διά τό μνημονικόν της. 

Α. 17. Κεραμείς 

32 άπο ηΐ5. 33 Καραθεοδωρή εαρτα Ιίπ. ροδί Αλεξάνδρου : οαηοβίΐ. εδί Μαύρο- 

κορδάτον 35 - 36 (εκδοσιν Παρισιού) κυρτά Ιϊη. 

31 

.. . 3Εν ΠΙπόλει, 3 Φεβρ. 1907 
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3Αγαπητέ μοι κύριε Β. Μυστακίδη, 

’Έλ.αβον το ψιλιΐκόν Σας τής 28 π.μ. 3Εν πρώτοις Σάς βεβαιώ οτι έλαβον 

5 ενγνο)μόνως προ καιρόν τά φιλικά Σας δώρα, οϊον επιτομήν γεωγραφίας, καί 

Ικανά φνΙΑαδάκια. Τό Β' εθνικόν 'Ημερολόγιον τών Φιλανθρωπ. Καταστημά¬ 

των εως τώρα ούτε ήλθεν ούτε το είδον καί παρ3 άλλω τινί ποτέ. 

Παράξενα μου φαίνονται τά διενεργηθέντα πρός άνατροπήν τον έργου 

Σας περί τών 3Αθηναίων λογιών, καί πολώ παραδοξότερα τά έν τώ Συλλόγω 

10 γενόμενα, όπου βεβαίως τά κομματικά καί τά προσωπικά κατ’ αρχήν δεν 

επιτρέπονται· αυτή τουλάχιστον είναι τον Συλλόγου ή παράδοσις καί τών 

κανονισμών τον τό πνεύμα. Νά υπόθεση τις ότι άνθρωποί τινες, θέλοντες λόγω 

χάριτος πρός διδασκάλους των άθηναίονς νά προξενήσωσιν αύτοΐς τιμήν, 

ενρον περίστασιν νά προσβάλωσιν άλλων συνάδελφόν των; ’Άν έχη οντω 

15 το πράγμα, τότε μά τήν αλήθειαν καλλίτερον νά ίδιωτεύη τις, παρά νά σννερ- 

γάζηται μετ αδελφών μη τηρούντων τά τής αδελφότητος αλληλέγγυα βάρη. 

Παράξενος φαίνεται καί ή μέχρι τον Παναγιωτάτου Δεσπότου ενέργεια όπως 

Σάς έπιβληθή σιγή δι ανακοπής έργου σας φιλοξενηθέντος εν τή έφημερίδι 

Τον. "Ο Παναγιώτατος φρονίμως ποιών δέν έδέχθη τό ζητούμενον, ώς γνο:ρί- 

20 ζων ότι ονδενός ή γνώμη περί τίνος πράγματος καταπνίγεται’ ή γενομένη' 

όμως ενέργεια εξηγείται, άν γνωρίζη τις ότι ζήτε έν ώ τόπω ή ελεύθερο στο μία 

συνήθως δέν επιτρέπεται. Δέν εννοώ» όμως, πώς τόσος τρόμος παρήχθη διά 

τά γραφόμενά σας* ουδέ δύναμαι νά φαντασθώ ότι κατεδέχθησαν οι Αθηναίοι, 

οι τόσον συχνά όμιλονντές έν εφημερίαι περί παντός πράγματος, νά έπιβάλωσι 

25 σιγήν εϊς συνάδελφόν των μή Άθηναΐον τό πολύ πολύ θά έπετρέπετο αύτοΐς 

νά συστήσωσι | γλ,ώσσαν εκ μέρους Σου ήπιωτέραν τούτο δέ ήδύναντο ■ καί 

άπό Σού τού ίδιον κατ’ ευθείαν νά ζητήσωσι διά γραμμάτων. "Ωστε όσα 

αγγέλλεις μοι, φίλτατε, περί τού νέου δημοσιεύματος Σου, είναι δι εμέ τουλά¬ 

χιστον καί παράδοξα καί δυσεξήγητα, τοσούτον μάλλον, καθόσον τό δήμο- 
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30 σίευμά Σου τούτο ο ντε την τιμήν οΰτε τά συμφέροντα των περί ών γρά¬ 

φεις βλάπτει, καί τούτο διότι περιορίζεται εντός κύκλον εκπαιδευτικόν 

καί επιστημονικού. Τό πολύ πολύ ή μπορεί να εχη το ελάττωμα ότι είναι 

ολίγον τραχνγλωσσον άλλα καί ή φαινομενική αυτή τραχύτης εξατμίζεται 

παρά Σου του ίδιον διά των άφθόνοον Σου ονμοριστικών εκφράσεων. 

35 Τά γραφόμενά Σας έν τή «Νέα Έφημερίδι» άνέγνωσα, θαυμάσας καί 

πάλιν την παρρησίαν Σας. Τό τον κ. Σπανονδη άρθρον έν τή «Προόδω», 

περί ού γράφετέ μοι, αγνοώ τής εφημερίδος ταύτης οϋσης ενταύθα παντελώς 

αγνώστου (τουλάχιστον εις εμέ). ’Άν άνδρες, ώς ο Άγχιάλου καί Πελαγωνείας 

(δΐο), Σάς παρηγόρησαν, καί τοϋτο αρκετόν. Λνπεϊσθε διότι ονδείς λόγιος 

40 αυτόν συνεκινήθη. Καί ύπάρχονσιν αντοϋ τοιοϋτοι, εκτός όλαγ ιστών τινών, 

καί τούτων δειλών, έκτος ενός Μυστακίδου ; Καί διατί ό Μυστακίδης άφοβος; 

διότι έχει θέσιν κυβερνητικήν αν τοιαύτην δεν είχε, καί αυτός θά ήτο ή διδα- 

σκαλάριον δειλόν, ή εξόριστος ένεργείαις άγνρτογεδεωνοβαποριδείοις. "Η 

λησμονείτε ότι διά τοιούτονς άγύρτας καί διά τάς ένεργείας αυτών έτει 1892 

45 (ώς γνωρίζει καλώς καί ό καλός Μπέης μας) προύτίμησε ό γράφων Σας σήμε¬ 

ρον νά περιφρονήση την ήν αντοϋ Σείς θέσιν έχετε μετ αυτόν; Γνωρίζοντες 

λοιπόν ότι ζήτε εντός οϋτο) καλοϋ περιβάλλοντος, δέον ουδέποτε νά παραπο- 

νεισθε (δΐο), αλλά καί νά άπορήτε, ότι εύρέθησαν όνο αληθώς λόγιοι αρχιε¬ 

ρείς νά Σάς ένσταλάξωσιν άρκοϋσαν παρηγοριάν. 3Εγώ καί προ 3 σχεδόν 

50 ετών περιεφρόνησα (δι οϋς λόγους καί άνωτέρω) καί άλλην περιφανή πολύ 

γειτονικήν Σας θέσιν, καί νυν δέ άλλην τινά, έτι περιφανεστέραν καί σφόδρα 

μακράν Σας, ) αναγκάζομαι διά τούς αυτούς λόγους (τους περιβάλλοντας τήν 

χώραν Σας) νά μή δεχθώ. Σάς τό επαναλαμβάνω, αν δεν είχατε τήν θέσιν τον 

Μουσείου καί άν μή έσνγγενεύατε μετά φαναριώτιδος, θά εϊσθε καί Σεις 

55 σήμερον άλλον που καί ούχί αντοϋ, έν τόπφ έν ω καί βρνάζει καί ακμάζει 

ή άγυρτεία- θά εϊπήτε ότι οι Γεδεόον καί Βαπορίδαι έξεδύθησαν τόν παλαιόν 

ιματισμόν των. :ΑλΧ υπάρχουν άλλοι, ξεφυτρώνουν αντοϋ τοιοντοι καθ’ 

έκάστην. Τό διατί Σείς τό γνωρίζετε κάλλιον εμού τον από είκοσι καί ενός 

ετών μή Πολίτου. Ταϋτα καί αρκετά καί σχετικά πρός όσα άδελφικώ τω τρόπφ 

60 έγράψατέ μοι. 

Ήγόρασα τό 'Ημερολόγιου Χρυσογόνη. 3Από όσα μου εστειλεν 6 συγγε¬ 

νής μου κ. Σφυράς είναι τό μόνον άξιον νά φιγονράρη έν τή βιβλιογρα¬ 

φία μου, καί τοϋτο διά τάς έξαιρέτους διατριβάς Β. Μυστακίδου, Οίκονομίδον 

καί Παπακωνσταντίνου. * Από αυτούς τούς τρεις επιθυμώ νά έχω τά Ιίνα\ξβ8 

65 των, διά νά δεθούν τό καθέν ιδιαιτέρως ώ>ς ξεχωριστά βιβλαάρια. Δεν πιστεύω ; 

νά τό άρνηθή ό κ. Παπακωνσταντίνου. Δι αυτόν επιθυμώ επίσης νά γνωρίσου 

άν συγγενεύη μέ τόν έν Άϊδινίω (Τρόΐλεσι) παλαιότατόν μου φίλον κ. Μιχαήλ 

Παπακωνσταντίνου. Γελώντες προσθέσατέ τω ότι δεν έφιγούραρε καί έμέ 

μεταξύ τών εκδοτών Τραλλαανών επιγραφών, λησμονήσας νά μνημονεύση 

70 όσας είχα έκδώσει τω 1876 διά τής "Αμαλ.θείας, .διά νά μή άναφέρο) καί άλΛας 

τινάς λ^ησμονηθείσας καί ύπ’ έμοϋ τοϋ ίδιου. 

Περί τών χρυσών νομισμάτων τοϋ κ. Κιτάογλωυ ούδέν δύναμαι νά ενερ¬ 

γήσω ώς άγνοών ένταϋθα έραστάς τοιούτων. Τό καθαρόν θά ήδννάμην εγώ 

αυτός ν άγοράσω ώς δίδον αφορμήν εις σύνταξιν διατριβής, άλλ* άπέναντι 

75 τής ζητούμενης τιμής δειλαώ' έκτος δέ τούτου είναι καί γνοιστόν ήδη έξ άλΛων 

άντιτύπων. 

Περί τοϋ χειρογράφου του τό πρακτικώτερον είναι νά κόμη, ότι τω είχα 

είπή (δίο). ’Άς κάμη πρώ\τον τό εμπορικόν τον καθήκον. Περί τόν Μάρτιον 

άς άναγγείλ,η Α 8οη ΕχοεΙΙεηεβ Μοπύειιτ Ιβ ΏίνββΙβητ άε Ια ΒΐΜίοϋιέφηβ 

80 ΙτηράήαΙβ ΡηώΙίφιιβ δι όλα.γοστίχον γράμματός τον γαλλικόν ότι είναι κάτοχος 

ένός ευαγγελίου μεμβρανίνου καί ότι προτείνει τή ΒίτβοΙίοη τούτη ν άγορασθή 

αντί τόσου ποσοϋ καί ότι είναι ενδιάθετος προ τής εξαγοράς νά τό έξαποστεΠη 

αυτή κατ ευθείαν πρός έξέτασιν καί έκτίμησιν καί θά προσθέση καί σύντομον 

περιγραφήν: τόσα φύλλα, τόσον μήκος καί πλάτος, δίστηλον, οτηεηιβηίε 

85 ίηίΐίαίε τίνος είδους κτλ. Εννοείται ότι δεν είναι φρόνιμον 

νά είπή ότι καί τό είδα καί τό γνωρίζω έγώ. ’Άν 

Θελήση ή Διεύθννσις νά τό άγοράση θά μέ προσκαλέση νά γνωμοδοτήσω' θά 

συστήσω ότι πρέπει νά τό ίδοϋμεν, καί άν σταλιή θά συστήσω ότι δύναται νά 

άγορασθή μέχρι 800 ρουβλίων. Καί άν άποφασισθή, πρέπει νά μένη ικανοποιη- 

90 μένος ό κάτοχός τον. Περισσότερα θά εύρή μόνον εις κανένα τρελΛόν έγγλέζον 

ή άμερικάνον. Τό εύαγγέλιόν τον δέν έχει τίποτε τό ν.έον, οντε καί παμπάλαιον 

είναι. Είναι σννειθισμένο βγαγγέλ^ο (δίο). Τό περι\π?>έον τών 800 ρ. θά έξαρ- 

τηθή από τήν καλήν διάθεσιν τής ΏίνεοΙιοπ, άν ίδώ οτι θέλει νά έξαγορασθή 

άφοϋ έτζι κέτζι τό εστειλεν ό κάτοχός τον. Ουτος όμως πρέπει νά στηριχθή 

95 εις τά 800, άν τοϋ γράψουν νά το στείλη πρός έξέτασιν. 
Ταϋτα καί περί τοϋ κ. Κιτάογλου. 

Περί τών ίδικών Σας βιβλίων δέν έχετε κανέν έμπόδιον νά κάμητε ώς 

καί πρότερον προτάσεις· άλλΛ διά νά μή τούς φοβίζητε από λίγα λίγα, καί 

ταϋτα μόνον θεολογικά' έτζι κ'έτζι θά μερωτοϋν άν είναι χρήσιμα. Διά τάς 

100 §υανϊΐτ68 Σας ουδέ λόγον νά κάμετε. Δέν ένδιαφέρεται διά παλιάτσες (5 νέος 

επ’ αυτών τμηματάρχης. 

Διά τάς Ιεροσολυμιτικάς καί παλαιστινάς, νομίζω κάτι νά έπιτύχητε, 

άν στείλετε καί γράμμα καί περιγραφήν καθαράν φραντζέζικην : Α Μοη- 

ύεητ Ιε ΒεετέΙαίτε άε Ια 8οάέΙέ ΙηιρέήαΙε άε ΡαΙεβίίηε 

105 3* Ρ ε ί ε τ 8 δ ο η τ £ 

Vαζηβ8δβη8ΐία]α 

Τό γράμμα νά είναι όλαγόστιχον, είδος προτάσεοος. 

' Θά έξηκολουθεί ή σημερινή μου φλ.ναρία άν.εϊχε τόπον κενόν εις τοϋτο τό 
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ψύλλον τήν ευχετικήν κάρταν Σας ελαβον. Εις τους αρρώστους Σας ενχάς ότι 

110 πλΠστας προς ταχεϊαν άνάρρωσίν των. 

'Υγίαινε φίλτατε ·. 

Α. Π.. Κεραμενς 

10-11 δεν επιτρέπονται δυρΓρ Ηη. 03ηεε11αΐϊδ ίπβιΐδ γεΓδίδ (δέον νά...) 59 αρκετά 

γπ5. 108 -112 ϊη ιβ&γ§. 

- 22 Φεβρ. 907. ΤΙ\πολις 

Ροπίαπία 93, κβ. 17 

Φίλτατε μοι κύριε Βασίλειε, 

■ "Ελαβα σήμερον το φιλικόν Σας τής 17 έ.μ. και αμέσως αποκρίνομαι. 

δ Πρώτον Σάς βεβαιώ ότι ελαβον τάς «Ακτίνας» ενγνωμόνως και παρακαλώ 

νά μεταδώσητε τάς ευχαριστίας μου τω φλοκάλω εκδότη. Τό Β' τον 'Ημερο¬ 

λογίου των έθν. καταστημάτων νά εϊσθε βέβαιος οτι δεν θά έστάλτη. Αέν το 

ελαβον ουδέ και τό εϊδον αλλαχού που. Τό Α' έχω από πέρυσι (δηλαδή προ 

14 τόσων μηνών) εξ αποστολής τον μακαρίτου Ίωαννίδου. Δεν καταλαμβάνω 

10 διατί διστάζετε νά στείλατε τω κ. ΒβξβΙ δ τι συμπλήρωμα ή άπεικόνισμα έχετε 

διά τον Παροναξίας, αφού έκράτησε τό χειρόγραφόν σας, και εννοείται \ προς 

έκδοσιν. 9Έχετε δικαίωμα νατού στείλετε όσα θέλετε σχετικά προς τό άρθρον 

σάς, άλλα με οδηγίας που και πώς νά τά παρεμβολή. Τον κ. ΒβξβΙ βλέπω 

σπανιότατα. Ενθυμούμαι οτι προ πολλοΰ ε ϊπέ μου πώς (δίο) έλαβεν άρθρον 

15 Σας. — Εϊδον και τήν νέαν ακολουθίαν εν τή Αλήθεια τής περί Αθηναίων λογίο>ν 

πραγματείας Σας. — Επειδή θέλ,ω νά δέσω και τό περυσινόν έτος τής 9Ε. 

9Αλήθειας, παρακαλώ νά έρωτήσητε τον διευθύνοντα τήν έκδοσιν, άν (λησμό¬ 

νησε νά τύπωση και τίτλον και πίνακα τής Έκκλ. 9 Αλήθειας 1906, ή αν πρό¬ 

κειται νά διανεμηθή προσεχώς, ή άν δεν θά τυπώσουν οϋτω θά κανονίσιο 

20 τά τον δεσίματος. — Εύχάριστον ότι θά έχωμεν τους 9Αθηναίους λογίους Σας 

και είς Ιδιον βιβλίον. — Παρακαλώ} μή μέ λησμονήτε διά Παρνασσούς, Πανδώραν 

και ΕββΓαηά.—"Οτι μίαν ημέραν θά φύγω εντεύθεν δεν υπάρχει αμφιβολία, 

ονχί 0ι άλλον λόγον, αλλά διά το άθλιον κλίμα τον τόπου.. Τό πότε δεν τό γνώ- 

ρίζω. Δεν είναι δά και εύχάριστον νά ταφώ εδώ άκλαυστος καί άκάνδηλος και 

2δ σκωληκόβρωτος ταχέως εντός λασπό)δονς γής. Μόνον πρώτα πρέπει νά κάμω 

κάμποσα καπίκια,' δσον και οϊ οφθαλμοί και αί χεϊρες μένονσιν υγιείς. 

Τό καλοκαίρι πιστεύω νά Σάς ίδώ) πολνχρονιυπερον από πέρυσι. Πρέπει 

πάλαν νά ταξιδεύσω ολίγον. 

’Ύγίαινε πανοικί 9Αθανάσιος 

30 Υ. Γ. Τί γίνονται τον Συλλόγου αί εκδόσεις, τυπώνει τίποτε, ή όχι; 

Ανέκδοτος αλληλογραφία πρός τόν Βασίλειον Μυστακίδην 431 

Δεν δίδει ζο)ήν, ούδ9 εννοείται φαίνεται αυτού οτι ζώσι τά επιστημον. Καθι¬ 

δρύματα εν τή νπολήψει του κοινού μέ τάς συνεχείς εκδόσεις των. 

Υ. Γ. Εϊδετε τό νέον τεύχος τον Νέου 'ΕλΑηνομνήμονος; μεταξύ άλλ.ων 

έχει ώς ίηβάίίηπι και τόν Πατεράκην μου, τόν τρισσάκις αυτού τνπωθέντα και 

35 τόσον θανμασίοος έρμηνενθέντα ύστερον υπό τού κοινού μας φίλου κ. Σιδερι¬ 

δού. Ειδοποίησα περί τούτου τόν κ. Λάμπρον’ ό ευλογημένος πολύ σπεύδει 

είς κοινοποίησιν των άνακαλώψεών τον. 

15 Αλήθεια ΓΠδ. Αθηναίων πιε. 21 -37 ίη ΓΏ3Γ0. Ιη ίθΓΐί& ρ3§ΐη3 ερίδΐυΐεε 
ηιαηιΐδ αΚ. (Μγείαΐςίιϋδ) Ιι&εο ΟΐΓΓίείΙΐα Ιεοΐιι δοπρδΐί: σ. 485 σ. 486 τ ά περί Πάτε- 

ρακη γνωστά 31 Δεκεμβ. 1906 τομος Γ'. Αι Εκκλησιαι Κπόλεως· ό ύτι αρ. 275 

κωδιξ τής Πατρ. Βιβλ.ιοθηκ του Καιρόν — έπι 'Ραφαήλ κατα το ζρω ίνδικτι 4ης, ενώ 

αί Εκκλησιαι της Πολεως τον Ραλατα και των χορίων — το «Ταξιάρχης τταττα Αονκά» 

πάντως Θεοδο εκ τον παλατά 
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3Εν Π(πόλει, 12 Μαρτίου 907 

ΡοηίαηΗα 93, Ιοξ. 17 
9Αγαπητέ μοι κύριε Βασίλειε, 

9Απαντώ εις τό φιλικόν Σας τής Καθαρής Δευτέρας. Του 'Ημερολογίου 

5 *Εθνικών Καταστημάτοπ έπαναλαμβάνοο ότι έχω μόνον τό Α' έτος, τό τον 

1905, όπερ είχε στείλει είς εμέ ό μακαρίτης 9Ιωαννίδης προ 11 )2 νομίζω 

έτους. Β λ.οιπον και Ρ έτος Ημερολογίου έθν. Φιλανθρ. Καταστημάτων ούτε 

ελαβον ούτε καί εϊδον ποτέ· ώστε οι προβεβαιώσαντές Σας ότι τά έστειλαν, 

ή 6έν Σάς είπον αλήθειαν, ή τά έστειλαν άνευ διενθύνσεως, ή καί εφιλαργν- 

10 ρεύθησαν νά δώσουν τά ταχυδρομικά· όπερ πιθανότεροι τώ}ρα νομίζω νά Σάς 

είμαι σαφής είς τήν νπόθεσιν ταύτην. | "Ελαβον προ ήμερων τά δύο νέα Σας 

δώρα, τήν Γεμένην Σας καί τό φνλλόδιον περί τών Σμυρναϊκών (έξ ον λαβών 

αφορμήν είχα σχεδιάσει επιστολήν διά τόν παναγιώτατον δεσπότην, άλλ* 

ύστερον τήν έξέσχισα : καλόν θά ήτον Σείς ό ίδιος νά έλέγατε τω δεσπότη, 

15 ότι αν δεν παύση τόν φθορέα τής Σμυρναϊκής εκκλησίας κυρ Βασίλειον τόν 

ταρτούφον, ειρήνην δεν θά έχη ή Σμύρνη : θά: συμβούν αυτού μένοντος εκεί 

και στάσεις καί φόνοι. 'Ο γενναίος καί τόν νοϋν ανδρείος δεσπότης πρέπει 

μούτλακ νά παύση τόν κυρ Βασίλ,η, και νά μήν άκούη τές διαδιδομένες (δίο) 

παλάβρες τον ότι έχει νποστήριξιν εντεύθεν* τούτο είναι μύθος). 

20 9Αναγινώσκω τά έν τή 9Αλήθεια νμέτερα· όσα μού γράφετε περί Κυριά¬ 

κού, βεβαίως είναι αληθέστατα* αλλά θά τά συντάξετε, φίλε μου, παράκαιρα 

καί ανώφελα. \ Αυτός μέ τό μέσον τού■ εδώ οργάνου του τού ανοσίας χειρο- 

τονίας αρχιμανδρίτου 9Αγαθαγγέλον, έχτνπησεν από τήν τρελλήν 'Ροδοκανά- 

καινα 10.000 φράγκα' έξώδενσε τρεις περίπου διά τήν β' έκδοσιν τής 3-τόμου 

2δ Ιστορίας του, έβαλε στήν μπάγκα τές επίλοιπες 7, θά (κέρδισεν εν τω 
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μεταξύ καί άλλας 10000, καί πήγαινε τώρα συ να τον λέγβζ, πώς ή Έκκλησ. 

τον Ιστορία είναι εργον άμαθοΰς ή τοιούτου ή τοιούτου. "Οπωσδήποτε εχω 

άξίωσιν τό ΙοηΙ ρτβηιίοτ τέλειον έξεμπλάριον τον ύπερόεκαφύλλον πονήματος 

Σας νά τό λάβω εγώ. 

30 ΪΙοΐος γράφει τά επιτυχέστατα εν τή Έκκλησ. 9Αλήθεια πολιτικοεκ- 

κλησιαστικά άρθρα ; είναι θαυμάσια" άλΧ άρά γε άνακοινοϋσιν αυτά αί πρε- 

σβεϊαι είς τάς Κυβερνήσεις των, ή τουλάχιστον τά λαμβάνουν ύπ οψει 

σπονδαΐαι φράγκικες εφημερίδες ; Εύγε καί τώ συντάκτη των καί τώ άπτοήτω 

πατριάρχη. 

35 'Ο προς την ΕχοβΙΙβηοε κατάλογος είναι είς [ χεϊράς μου, προς τον σκο¬ 

πόν νά ορίσω τά χρήζοντα τή βιβλιοθήκη, τά μή υπάρχοντα εν αυτή, καί νά 

ελέγξω τάς τιμάς· έλπίζω λοιπόν ικανά νά άγορασθονν. 

Τά κρυώματά Σας τά έχομεν ημείς επί συνεχείς μήνας επτά* ή διαφορά 

είναι ότι αί οίκοδομαί μας είναι θεόκτιστες, ενώ μέ τάς ίδικάς σας, τον χειμώ- 

40 νος όντως (δίο) όξέως (δίο), ή μπορεί κανείς νά κακαρώση. "Εχομεν καί εδώ 

άκρίβήα (δίο) φέτος, άλλ9 είναι αυτή συνέπεια τον άτυχους πολέμου. 

Σάς εύχομαι παν αγαθόν, ιδία δέ υγείαν. Νά καί τό νόστιμον : πώς σου 
φαίνεται τώρα στά γεράματά μου νά μου έρχεται άπό καιρόν είς καιρόν 6 

πόθος διά γάμον (δίο) (χήρος γάρ είμι) καλής συντρόφου ; έξήγησόν μου, παρα- 

45 καλώ το παλίμπαιδον τούτο φάσμα. 

Ύγίαινε 

9 Αθανάσιος 

9 - 10 έφιλαργυρενθησαν πίδ. 13 δεσπότην ηΐδ. 20 Άναγινωσκω γπ5. 23 - 24 'Ρο- 
δοκανάκαινα &υρι*& Ιΐη. 
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9Εν Π[πόλει, 1 9Απριλίου 907 

Εοηίαηΐζα 93, Ιοξ. 17 

9Αγαπητέ μοι Κύριε Μνστακίδη, 

Χαίρω μέ τάς ειδήσεις Σας, οτι τώρα εϊσθε ευχαριστημένος έκ τής έπι- 

5 δοκιμασίας των έν τή 9Αλήθεια γραφόμενων Σας. — Τό ΐίταξβ του κ. Παπα¬ 

κωνσταντίνου έλαβον, καί παρακαλώ νά τφ μεταδώσητε τάς ευχαριστίας μον' 
τά έτερον τον κ. Οίκονομίδου δεν γνωρίζω. — Λυπηρόν οτι δέν ήδννήθη 6 

δεσπότης νά κόψη την ρίζαν τον έν Σμύρνη κακόν. 'Ο κυρ Βασίλειος είναι 

πονηρός βούλγαρος’ διά τινων ψευδό ελεημοσυνών έκ κλοπών κατώρθωσε νά 

10 στηρίζεται επί των εκεί κλεπτών των ιερέαν καί ιδία των λεγομένων «μουρ- 

μουρισμένων»· μουρμουρισμένοι δέ λέγονται τά κακοποιά στοιχεία έκάστης 

συνοικίας, οι κλεπταποδόχοι καί δολοφόνοι, έν γένει οί άτακτοι κοινωνίας 

τινός, ώς ήσαν πάλαι ποτέ αν\τον είς κάθε μαχαλά τά λεγάμενα ότζακο- 

14- 11 - 1970 

' Ανέκδοτος αλληλογραφία πρός τόν Βασίλειον Μυστακίδην 433 

γλάν&α των γιανιτζάρων- ή διαφορά είναι οτι τά έν Σμύρνη είναι πούροι χρι- 

15 στιανοί, καφετζήδες, κουμαρπασήδες καί τοιοϋτοι. ’Επί τοιούτων στηρίζεται 

ό κυρ Βασίλης. Έκακούργησε πολ,λ,ά έπί νπερείκοσι τόσα έτη, γενόμένος 

και πρόξενός θανάτων ικανών ιερέων διά την φιλαργνρίαν του καί την μο- 

χΟηραν καλογηρικ,ην μνησικακιαν τον. Έν τώ καταλόγω μου μητροπολιτών 

Σμύρνης τον επέγραψα : «Β ασιλ,ειος ό κακούργο ς», ταρτούφος 
20 κτλ. κτλι. 

Σάς εγραφον νά μου εξηγησητε διατΐ τιάρα στά γεράματα μου έρχεται 

κάποτε πόθος παλίμπαις έκ τής στερήσεος συζύγου* αντί έξηγήσεος, φίλ- 

τατε, μοϋ προτείνετε νύμφην. Βεβαίως θα είναι άρίστη’ αλλά μεταξύ πόθον 

καί πραγματοποιήσεις τοιούτου υπάρχει μέγα χάσμα. Βέβαιος, αφορμής 

25 όοθείσης, θά εξομολογήσω έμαυτόν έκ | πάσης έπόψεως, θά σκεφθώ κατά 

πλ.ατος και βάθος και μήκος καί θά Σάς δώσω την άπάντησιν, ανεξαοτήτως 

άπό τον σννιστωμένον ατόμου, οντιυ γενικώς περί τον εί δέον συζενχθήναι. 

έν ηλικία καταλίΙήλω διά τάφον, κατά μήνα 9Ιούνιον, δτε σκοπεύω νά δια- 

τρίψω αυτού καιρόν τινα (στέλλομαι γάρ εη ιηί$$ΐοη εεΐβηϋβψιβ υπό τον 

30 πανεπιστημίου καί τού ' Υπουργείου μας). Περί φοπογραΐρίας: δέν έχω 

τοιαντην αλ,λ επειδή εγό} χρεωστώ νά Σάς δώσω τοιαύτην απέναντι τής 

προ 20 τόσον ετών (ίσος έκ Τνβίγγης, άν καλώς ενθυμούμαι) δωρηθείσης 

μοι ίδικής Σας, σκοπόν έχω είς άπότισιν τού πατρικού τούτου χοέονς μου 

νά φωτογραφηθώ μετά τό Πάσχα διπλός, βη ηηΐβοηηβ καί άστικώς, καί 

55 οντω νά Σάς στείλω τοιαντας, μέ την ελπίδα δτι θά μοϋ δώσητε καί σείς 

νέας ίδικάς Σας. 

Μετά το Πάσχα θά λ,άβητε καί νέον δημοσίευμα περιεργότατον μέ 0 

φωτοτυπίας. 

' Υγίαινε πανοικΐ, φίλτατε Βασίλειε. 

4ί) Ά. 77. Κεραμείς 
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νθΕΜΙΚΝΥ4 ΡΟΟΤΟνΥί δΟ,ΐυΖ 
1.ΙΝΤΟΝ Ρ03ΤΑΕΕ ϋΝίνΕΚδΕΕΕΕ 

Ε088Ι.ΙΑ - ΕΙΙ88ΙΕ 
ΟΤΚΡΥΤΟΕ ΡΙ8ΉΟ - ΟΑΕΤΕ Ρ08ΤΑΕΕ 

5 Ο ο η 8 ί α η ί.ί η ο ρ I β. ΟαΙαία. ΙΛδταίηε Ββραεία - Βρίιι/υα 
ΜοηήσιΐΓ 

Ιβ Βτ Β 0,8 ίΐ β Μ μ 8 Ια&ίάιε 

ρνο{ε88βίΐΓ ά Ια Οναηάβ Βοοίο ΝαίίοηαΙβ. \ 

3Εν ΠIπόλει 4 Μαίαν 1909 

ΡοηΙαηίζα 93, Ιο%. 17 

2Χ Έπετηρίς Γ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ν£Υος ΛΖ' 



434 Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμειος 

* Αγαπητέ μοι Κύριε 

Βασίλειε, 

"Ελαβον καί τήν 2-αν εξ Αθηνών φονστανελλοφόρον κάρταν Σας. Τώρα 

θά εΐσθε αυτόν. Περιμένω γράμμα διεξοδικόν. Εφημερίδας εϊχον λάβει, 2 

15 "Άκροπόλεις, 2 Αθήνας, εν «Φως» Καιρόν καί 2 φυλλαδάκ&α. 'Ο Σακελ- 

λάρις διά τον πνευματικόν μου έρανον ζητεί από εμέ δραχμάς 54,50 (!) 

δ ι 6 λ ί γ α ς σελίδας, κλέπτης! 

'Υγιαίνοις μετά των σών 

Αθανάσιος 

1-4 ίγρΐε 
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νοΕΜίΕΝΥΐ ροότονγι δο.ιυζ 
υΝΊΟΝ Ρ08ΤΑΕΕ ϋΝίνΕΕδΕΕΕΕ 

Ε088υΑ - Κϋ88ΙΕ 
ΟΤΚΡΥΤΟΕ ΡΙ8ΉΟ - ΟΑΕΤΕ Ρ08ΤΑΕΕ 

5 Ο οηεΐαηΐίηορίβ. ΟαΙαία. ΠθΓαίήβ Ββραεΐα 

Μοηήεητ 

Ιβ ΒΤ Β αε ίΐ β Μ μ 8 ί α Κι άί 8 

ρΓοββεββϊΐΓ ά Ια Οταηάβ ΕβοΙβ ΝαήοηαΙβ 

’ Εν Ππόλει, 3 ’Ιουνίου 1909 

10 ΓοηίαηΚα 93, Ιο@. 17 

5Αγαπητέ μοι Κύριε 

Β. Μνστακίδη, 

Χαίρω ότι καί έταξίδευσες καί νπερετιμήθης έν τώ άστει. τής Παλλά¬ 

δας. ’Έλαβον τάς εξ * Αθηνών εφημερίδας καί τά φυλλάδια. Σας ευχαριστώ 

15 θερμότατα. Τά πάντα άνέγνωσα. Αναμένω επιστολήν Σας εκτενή, περι- 

γράφουσαν τάς εκεϊθεν εντυπώσεις Σας. 

Ύγιαίνοις πανοικί 

Α. Π. Κεραμενς 

1 - 4 ΐγρίδ 

37 

[Εν ΠΙπόλει, 24 Ίαν. 1910 

ΡοηΙαηΚα 93, Ιο§. 17 

Φίλτατέ μοι κ. Β. Μνστακίδη, 

Αποκρίνομαι αμέσους εις τό τελευταίον φιλικόν Σας, τό μέν όπως Σάς 

5 ευχαριστήσω διά τάς επί τή εορτή μου προσρήσεις Σας, τό δέ δποος Σάς 

αναγγείλω την αποστολήν διά τον κ. Οίκονομίδην τονέβραιο - ελληνικόν γλωσ- 

Άνέκδοτος αλληλογραφία πρός τον Βασίλειον Μυστακίδην 435 

σαοίου. Συγχρόνως δέ επιθυμώ) νά μέ είδοποιήσητε, άν είχατε λάβει καί 

Σεις τό αυτό γλωσσάριον, καθόος καί τώρα τελευταΐον τά εξής τρία βιβλιά¬ 

ρια. α) Αποφθέγματα έκ κώδικος 14-ου αίώνος, β') ανύπαρκτος κώδιξ 

10 νομοκάνονος 883-ου έτους, γ') Γρηγόριος ό θεολ.όγος κρινόμενος υπό 

Μιχαήλ τον \ Ψελλοΰ. Σήμερον όμως Σάς στέλλο) τον έσχατοτάτου (δίο) μου 

τεκνιδίον ο ίσότνπα, τό έν διά Σάς, τό έτερον διά τον κ. Οίκονομίδην, τό 

έτερον διά την βιβλιοθήκην τής Σχολής Σας (ήτις μετά τινας μήνας θά λάβη 

καί ίσότνπά τινα τον καταλόγου των χειρογράφου της έν Σόφια τυπουμένον, 

15 δηλαδή έν τώ περιοδικά) τον αυτόθι Ινστιτούτου του ' Ρωσικού), τό 4-ον 

διά τον έξοχον δεσπότην μας, τον οικουμενικόν (δν καί έρωτήσατε παρα¬ 

καλώ), αν έλαβε καί γράμμα μου καί 20 ίσότνπα των Vανία ρταβεα εαοτα), 

τό δέ 5-ον παρακαλώ) νά έγχειρίσητε τώ κ. Βουτυρά μεταδιδόντες αντίο 

καί τά σέβη μου καί τήν επιθυμίαν μου { όπως εναρεστηθή ή νά κρίνη τό 

20 βιβλίδιον (γινώσκει νομίζω τό πρώτον μου) έν τώ Νεολόγω ή νά τίμηση 

με δι επιστολής του πρός γνοοσιν τής κρίσεοδς του. Η Σ. Βουτυράς εϊχεν 

όξννόως εικάσει τον Ακάθιστον ιός έργον τον καιρόν τής 6 οίκον μ. Συνόδου, 

άλλ' έγό) έφθασα εις τήν αλήθειαν. Θά ίδής φίλτατε, έν τω νέω τεκνίω μου, 

ότι πάντας τους τολμήσαντας νάντιλέξωσί με καταχώνιασα εις Σιωπήν, νπο- 

25 στηρίξας, ότι δ Ακάθιστος είναι έργον τον έτ. 860, ποίημα τον μαθητου 

Φωτίου, Γεωργίου τον Νικομήδειας, νμνογ ράψου περιδόξον, ή δέ τής εορ¬ 

τής Ακαθίστου ή σύστασις δημιούργημα τον Φωτίου. "Ολα τά επιχειρήματα 

τών άντιλεξάντων ήσαν νόθα, σκόπιμα, φράγκο \παπάδων διά τούς ούνίτας 

καί τον λαϊκόν Ιησουίτου Κνηπιδαοίιβί'. Ο έτος ήν ό πάντων ευφυέστερος, 

30 είπών, ότι οσα εγώ έδειξα ώς δάνεια τοΰ σνγγραφέως τον ύμνον έξ αρχαιο- 

τέρων έτ. 860 ποιητών καί πανηγυριστών τής Θ(εοτό)κον, δυνατόν νά ήσαν 

αντιδάνεια τον ποιητον τον ακαθίστου πρός εκείνους. Καί όμως μετά πά¬ 

ροδον 8 ετών ο ύ δ ε ί ς τών άν ο ή τ ω ν τούτων κριτικών 

ή δ ν ν ή θ η ν ά απόδειξη κατορθώσιμον τήν άντίρρησιν 

35 τ ον ιησονΐτον πρύτανεως τών βυζαντινό λ άγων. Του¬ 

ναντίον δ’ εγώ εύρον όλας τάς πηγάς, δογματικάς λεκτικός, εγκωμιαστικός, 

οθεν ήντλη \σεν ό Γεώργιος Νικομήδειας. Καί σημείωσαι, φίλτατε, ότι τό 

νέον περί Ακαθίστου φνλλάδιόν μου είναι π ε ρ ί λ η ψ ι ς πολυσέλι¬ 

δου βιβλίου μου άν εκ δ ό τ ο ν κ α ί άτε λ ειώτου εϊσ έτ ι, 

40 έν ω πάντες οι άναμιχθέντες εις τά κατ αυτόν σαρώνονται ο)ς φρόκαλα, καί. 

αυτός ό έκ τών ήμετέρων έν Ί(εροσο)λνμοις (δΐο) άσκεπτος θέμελης' ήναγκά- 

σθην δέ τήν περίληψιν νά έκδώσω ταχέως δι3 όσας ανοησίας εις τό τελ. τεύ¬ 

χος τής Βηζ. Ζείΐ. εϊπεν ό διά τούς έξ ορθοδόξων 'Ρονθήνονς ούνίτας έν Πο- 

λωνία έγραψε (δΐο) παπά ΚτμρίαΚβινίίζ (δΐο). Θάίδήτε πώ>ς τον χορεύω καί δώ 

45 αυτό παρακαλώ νάφιερώσητε καιρόν | εις άνάγνωσιν τον φυλλαδίου μου. Θάπο- 

ρήσητε ίσως διατί τό έγραφα άργαϊστί. Ό λόγος διότι εκείνος τήν περί ’,4κα- 
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θίστον διατριβήν τον ξυνέγραψεν εις βάρβαρον και σόλοικον λατινικήν, καί 

επειδή άγνοεϊ τό πρώτον μου μαράσλειον περί ακαθίστου βιβλίον, γεγραμ- 

μένον εις γλ. νεογραίκαν (τό γνωρίζει μόνον έκ των σοφιστικών παρα- 

50 νοήσεων ΡαΓ«οΪΓ6 = ψευδό - ΤΗέατνίο καί τον ΜεοεΙβε), τό 2-ον τό έγρα¬ 

ψα εις αρχαΐζον Ιδίωμα διά νά τό καταλάβη καλώς καί αίσθανθή την άμαθίαν 

τον έν τή θεολογική επιστήμη καί ύμνογραφία. [ 

Τον παρελθόντος έτους «Έ κ κ λ η σ. 3 Λ ληθ ε ία ς» οι αριθμοί 

49 - 50 δεν μοΰ ήλθαν. Φαίνεται οί διανομείς θά τονς ερριψαν, ώς συμβαίνει 
55 με τά άρκονντως ακατάστατα ρωσ. ταχυδρομεία, εις άλλην τινά οικίαν. Καί 

δι3 αυτό παρακαλώ νά τούς έξαγοράσητε καί μοί τούς στ ε (Λητέ, εκτός άν 

ή Αυτόν Παναγιότης διατάξη την έκ νέου αποστολήν. 

Τη πολυσεβάστω μοι κυρία Μνστα.κίδου στέλλοο χαιρετισμούς καί ενχάς 

υπέρ υγείας εγκαρδίους. Τον αγαπητόν μοι υιόν Σας 3Αθανάσιον άντενχό- 

60 μένος άσπάζομαι. Θά λάβη προσεχώς νέας κάρτας έπιστολιμαίας. 

'Υγιαίνοις συν πάσι τοϊς σοϊς, φίλτατε. 

έ ν βία 

Α. Π. Κεραμενς 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΗΜΩΝ ΜΠΟΥΛΑΡΙΩΝ 

I. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Βορειοδυτικώς τοϋ χωρίου Επάνω Μπουλαριοί, παρά την ατραπόν ή 
όποία οδηγεί προς την Κίτταν, πλησίον μεγάλης, άγρίας, γηραιας ελαίας 
σώζεται ήρειπωμένος, μονοκάμαρος ναός οικογενειακού νεκροταφείου, τι¬ 

μώμενος επ’ όνόματι του άγιου Παντελεήμονος 1 2 (είκών 1, σχέδιον I). Ό 
βόρειος και ό νότιος τοίχος τοϋ κτηρίου είναι έξιοτερικώς ώκοδομημένοι 
διά μεγάλων ογκολίθων άνευ συνδετικής ύλης2- έσιοτερικώς όμως οί αρμοί 
των λίθων, ίσως έκ των ύστερων, δτε έτοιχογραφήθη ή εκκλησία, έπληρώ- 

θησαν μέ πηλάσβεστον. Συνδετική ΰλη έχρησιμοποιήθη άρχήθεν κατά την 
οικοδομήν τής ήμικυλινδρικής στέγης καί των τριών σφενδονίων της από 
τής γενέσεως των τόξων καί άνω, καθώς επίσης καί κατά τήν οικοδομήν τής 
διδύμου άψΐδος. Τό σημερινόν μήκος τοϋ ναοϋ δεν είναι, φαίνεται, τό αρ¬ 

χικόν. Πιθανώτατα εις νεωτέρους χρόνους τό οικοδόμημα έπεξετάθη προς 
δυσμάς, δυτικώτερον τής τρίτης ένισχυτικής ζώνης. Σημειωτέον ότι οί 
τοίχοι τής έπεκτάσεως δεν φέρουν ούτε έσωτερικώς πηλάσβεστον εις τούς 
αρμούς. Καί ή μόνη θύρα, ή διατρυπώσα τήν βορείαν πλευράν τοϋ ναοϋ, 

ανοίγεται τώρα εις τήν μεταγενεστέραν προσθήκην (σχέδιον 2). Ή παλαιά 
θύρα θά εύρίσκετο, ώς είναι πολύ πιθανόν, εις τον άρχικόν δυτικόν τοίχον, 

τον κρημνισθέντα, ότε έγένετο ή προέκτασις τοϋ μνημείου. Τό μήκος τής 
εκκλησίας θά περιωρίζετο κατ’ άρχάς εις 5,80 μ. περίπου, ένώ τό πλάτος 
της είναι 2,85 μ. Εις τον ανατολικόν τοίχον διαμορφοϋνται δύο κόγχαι 
(σχέδια 1, 3, είκών 3), κατά συνθήκην ήμικυκλικαί, διατρυπώμεναι ύπό πολύ 
μικρών ορθογωνίων, φωτιστικών θυρίδων. Αί δύο κόγχαι περιβάλλονται 
έξωτερικώς ύπό έξεχούσης άψΐδος, κοιλαινομένης περί τό μέσον της, 
ώστε ή ήμιπερίμετρος αύτής νά διαγράφη δύο συνεχομένας έλαφράς καμπύ- 

1. Τό μνημεΐον παρουσίασα διά πρώτη ν φοράν τό 1961 είς τήν έν τφ Βυζαντινω 
Μουσείφ "Αθηνών σειράν των διαλέξεων τής Χριστιανικής "Αρχαιολογικής Εταιρείας. 

Τήν σχεδίασίν του κατέστησε δυνατήν χορηγία τής Φιλοσοφικής Σχολής Τωαννίνων, 

πρός τήν όποιαν εκφράζω και εδώ τάς ευχαριστίας μου. Τά σχέδια έξεπόνησεν ό άρχι- 
τέκτων κ. Φίλιππος Προκοπής. 

2. Παραδείγματα ναΐσκων τής Αακωνίας μέ τούς κατακορύφους τοίχους έκ ξηρο- 

λιθιάς βλ. παρά Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Άνασκαφή έν Κυπαρίσσψ, Π.Α.Ε, 1960, σ. 233. 
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λας. Οΰτω μόλις αποβαίνει έξωθεν αισθητή ή παρουσία των δύο κογχών 
(σχέδιον 1). Έσωτερικώς αί κόγχαι έχουν χαμηλά πληρωθή διά ξηρολιθιάς, 

ή όποία σχηματίζει είδος άγιων τραπεζών. 

Εντός του ναού παρά τον ν. τοίχον διαμορφουται κτιστόν θρανίον 
και δυτικώτερον τής τρίτης από ανατολών ένισχυτικής ζώνης άπόκειται 
επί του εδάφους παραλληλεπίπεδος μαρμαρόλιθος, διαστάσεων 0,93 χ 0,71 

X 0,37 μ. φέρων εις τό μέσον κυκλικήν κοιλότητα, διαμέτρου 0,49 μ. και 
βάθους 0,23 μ., ίσως χρησιμεύουσαν ώς κολυμβήθραν (εικών 2). 

Αξιοπρόσεκτος άρχιτεκτονική ιδιορρυθμία του 'Αγίου Παντελεήμο- 

νος είναι αί δίδυμοι αψίδες. Τό θέμα των διδύμων κογχών τοΟ ιερού εις τούς 
μονοχώρους βυζαντινούς ναούς τής Ελλάδος έμελέτησεν ό φίλος επιμελη¬ 

τής αρχαιοτήτων κ. Παναγιώτης Βοκοτόπουλος1, ό όποιος 
καί κατέλεξεν ικανά, άγνωστα μέχρι τοϋδε, παραδείγματα. Τό σπουδαιό- 

τερον είναι ό ναός του άγιου Μερκούριού (1074/75) εις "Αγιον Μάρκον 
Κερκύρας. Καί ό γράφων είχεν έπισημάνει τήν λεπτομέρειαν εις τον 
τρουλλαιον ναΐσκον του άγιου Παχωμίου παρά τήν Άπείρανθον τής 
Νάξου2. Άλλ’ εις τήν Μάνην πλήν του ' Αγίου Παντελεήμονος έχω ύπ’ 

όψιν καί άλλους μονοχώρους βυζαντινούς ναούς μέ δύο κόγχας ιερού. 
Ήτοι : 

1) Τον "Αγιον Παντελεήμονα παρά τό χωρίον Κοτράφι 3. Έξωτερικώς 
διακρίνεται τμήμα μόνον ήμικυκλικής άψϊδος. Τό υπόλοιπον άποκρύπτεται 
άπό τούς βράχους. Έσωτερικώς εις τό τεταρτοσφαίριον τής προς β. κόγχης 
ζωγραφειται μετωπικός ό άγιος Παντελεήμων έν προτομή και εις τό τεταρ- 

1. Παναγ. Λ. Βοκοτόπουλος, Συμβολή εις τήν μελέτην τών μονοχώρων 
ναών μετά δύο κογχών ίεροϋ, Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον, Δ', 1967 - 68, 
σσ. 66 - 74. 

2. Βλ. Ν. Β. Δρανδάκην, Μεσαιωνικά Κυκλάδων, ΑΔ, τ. 20, 1965, Χρονικά 
Β3, σσ. 544-545. Παρέχων αυτόθι σύντομον περιγραφήν τοϋ μνημείου έσημείωσα τήν 
ομοιότητα τοιχογραφίας του πρός γνωστόν έργον τής βυζαντινής ζωγραφικής, χρονολο¬ 
γούμενου άπό τοΟ τέλους τοϋ 12ου αίώνος. 

Ό Γ. Δη μητροκάλλη ς, Οί βυζαντινοί ναοί τής Νάξου εις τόμον Νάξος, 

έκδοσιν τής Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, ’Αθήναν 1969, σ. 64, αναφέρει ότι έχει 
έπισημάνει εις τήν Νάξον εννέα δικόγχους ναούς. Δεν γνωρίζω άν εις αύτούς περιλαμβά¬ 

νεται καί τό άδηλου εποχής ήρειπωμένον, μονοκάμαρον μετά δύο κογχών παρεκκλήσιον, 

τό προσηρτημένον παρά τον νότιον τοίχον τής τρικλίτου άνατολικής βασιλικής τοϋ 
άγιου Άκεψιμα (°Άι - Ψωμά). 

3. Συνοπτικήν περιγραφήν τοϋ μνημείου βλ. παρά Ν. Β. Δ ρανδάκη, Εικονο¬ 

γραφία τών Τριών Ιεραρχών, δημοσίευμα τής Φιλοσοφικής Σχολής Τωαννίνων, Ιωάν¬ 

νινα 1969, σ. 31, ύποσ. 79. ’Εκ τών τοιχογραφιών τοϋ ναοϋ έχω αύτόθι (πίν. 9β) δημο¬ 

σιεύσει κεφαλήν τοϋ Χρυσοστόμου καί παλαιότερον (Εικονογραφία τοϋ όσιου Νίκωνος, 
Πελοποννησιακά, τ. Ε', 1962, πίν. ΙΒ', είκ. 5) παράστασιν τοϋ όσιου Νίκωνος. 
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Σχέδιον 1. Άγιος Παντελεήμιον Μπουλαριών. Κάτοψις. 
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Σχέδιον 5. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. Δείγματα γραφής. 

τοσφαίριον τής προς νότον κόγχης ό άγιος Σώζων Κ "Ωστε αν δεχθώμεν ώς 
ορθόν, όπως φαίνεται νά είναι, τό συμπέρασμα του κ. Βοκοτοπούλου1 2, 

ό ναός άρχικώς θά έτιματο επ’ όνόματι δύο άγιων : του άγίου Παντελεήμο- 

νος και τού άγίου Σώζοντος. Φυσικόν δέ ή λατρευτική παράδοσις και ή 
λαϊκή μνήμη νά συγκρατήση τό όνομα μόνον του μάλλον γνωστού και περισ¬ 

σότερον λατρεύομενου άγίου 3, ώς είναι ό άγιος Παντελεήμων. Έκτος των 
ανωτέρω τοιχογραφιών ό ναός διασώζει καί άλλας, δυναμένας νά χρονολο¬ 

γηθούν, ώς υποθέτω, εγγύς τού 1200. 

2) Τον ναόν του άγίου Πέτρου παρά τήν Γαρδενίτσαν, εις τον όποιον 
θ’ αφιερώσω ιδιαιτέραν μελέτην. Αΐ δύο κόγχαι περιβάλλονται έξωτερικώς 
ύπό ενιαίας ήμικυκλικής άψΐδος, χωρίς νά υποδηλώνηται ή παρουσία των 
εις τον βλέποντα έξο)θεν τό μνημεΐον. Έπί τού τεταρτοσφαιρίου τής μιας 

1. 'Ο άγιος Μάρτυς Σώζων, έορταζόμενος τήν 7ην Σεπτεμβρίου, έτιματο, φαίνεται, 
εις τήν Λακωνίαν. Μαρτυρεί τό πράγμα ό γνωστός όμώνυμος ναός εις τό Γεράκι και 
τοιχογραφίαι τοΰ άγίου, όπως ή έν τή εκκλησία τοϋ άγίου Θεοδώρου Καφιόνας, του 
'Αγίου Πέτρου Γαρδενίτσας, τών 'Αγίων Θεοδώρων τής Τρύπης. 

2. Πα ναγ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς, ένθ’άνωτ., σ. 74. 

3. Άξιοπρόσεκτον είναι ότι και όταν ακόμη πρόκειται περί διδύμου ναού ή λαϊκή 
μνήμη συγκρατεϊ μόνον τό όνομα τοΰ ενός. Ουτω τό δίδυμον καθολικόν τής Τ. Μονής 
Άρκαδίου Κρήτης, τό τιμώμενον επ’ όνόματι τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος καί τών 
Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης είναι γνωστόν ώς ναός τών 'Αγίων Κωνσταντίνου 
καί Ελένης, κατά τήν έορτήν τών όποιων καί πανηγυρίζει ή Μονή. Καί ό δίδυμος ναός 
τού χωρίου "Αγιος Κωνσταντίνος Ρεθύμνης, τιμώμενος εις τό όνομα τών αυτών άγιων 
ίσαποστόλων βασιλέων καί εις μνήμην τοϋ Εύαγγελισμοϋ τής Θεοτόκου είναι γνωστός 
ώς "Αγιος Κωνσταντίνος. 
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είκονίζεται δεόμενη κατενώπιον έν προτομή ή άγια Παρασκευή καί έπί τού 
τεταρτοσφαιρίου τής άλλης πάλιν έν προτομή ό αρχάγγελος Μιχαήλ. Πι- 

θανώτερον λοιπόν είναι ότι εις τήν προκειμένην περίπτωσιν καί οί δύο 

άγιοι, εις τούς οποίους ήτο κατ’ αρχήν αφιερωμένος ό ναός, άπελησμονήθη- 

σαν καί τό σημερινόν του όνομα είναι νεωτερικόν. 

3) Έρείπιον ναΐσκου τιμωμένου επ’ όνόματι τοϋ άγίου Κωνσταντίνου, 

διασώζον ίχνη γραπτού διακόσμου καί εύρισκόμενον εις τό νεκροταφεΐον 
τοΰ χωρίου Τσικαλιά, παρά τον σημερινόν ναόν. Τό έρείπιον πρέπει νά θεω- 

ρήση τις μάλλον άναγόμενον εις τούς βυζαντινούς χρόνους. 

Ό "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών, ό παρέχων τό θέμα εις τήν άνά 
χεΐρας μελέτην, είναι αρχαιότερος τών άλλων μνημονευθέντων ναών τής 
Μάνης, οί όποιοι έχουν δίδυμον άψΐδα. Τό πράγμα πιστοΰται καί έκ τής έν 
μέρει σωζομένης έπιγραφής του, ή οποία δημοσιεύεται κατωτέρω. Τό μνη¬ 

μείο ν, καί άν θεωρηθή όλίγω προγενέστερον τοΰ γραπτού διακόσμου του, 

τοΰ άναγομένου εις τήν τελευταίαν δεκαετίαν τοΰ 10ου αίώνος, είναι άσφα- 

λέστερον χρονολογημένον καί τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Άφέντρικας Κύ¬ 

πρου ι, τασσόμενου από τοΰ 7ου έως καί τοΰ 10ου αΐώνοςγκαί άποτελοΰντος 
έξ όσων μέχρι σήμερον γνωρίζομεν τό άρχαιότερον παράδειγμα έπί ελλη¬ 

νικού έδάφους μονοχώρου ναού μέ δύο κόγχας άγίου βήματος. Ο τρουλ- 

λαΐος ναός τοΰ άγίου Γεωργίου της Άφέντρικας, επιμελούς σχεδίου, άν 
κρίνη τις έκ τής κατόψεως τής παρεχομένης ύπό του άειμνήστου Γ. Σ ω τ η- 

ρ ί ο υ2, εμφανίζει άρτίως διαγραφομένας καί εις τό έξωτερικόν τάς δύο 
κόγχας. Τό αυτό συμβαίνει βραδύτερον εις τήν Κέρκυραν 3, αλλά καί εις 
τήν Κρήτην4 καί εις τά Κύθηρα0. Ίσως ή παρ ήμΐν ύποτυπώδης έξωτερι¬ 

κώς δήλωσις τής παρουσίας τών δύο κογχών όφείλεται εις άδυναμίαν τοΰ 
λαϊκού τεχνίτου. Πάντως είναι πολύ πιθανόν ότι ή περί τήν δήλωσιν ασά¬ 

φεια ώδήγησε τον οικοδόμον τοΰ μεταγενεστέρου Άγίου Πέτρου τής πλη- 

σιοχώρου Γαρδενίτσας προς τήν λύσιν τής έξωτερικώς ένιαίας ήμικυκλι¬ 

κής άψΐδος, ή οποία περιέλαβε καί τάς δύο κόγχας τοΰ ίεροΰ. Τό θέμα όμως 
είναι λεπτομερειακόν. Τό ουσιώδες έν προκειμένω είναι ότι τά προσαχθέντα 
άνωτέρω παραδείγματα μονοχό)ρων ναών μετά δύο κογχών ίεροΰ στηρίζουν 

1. Γ. Σωτη ρίου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, έν Άθήναις 1935, σ. 9, 

είκ. 7. Βλ. καί πίν. 13β. Διά τήν χρονολόγησιν τοΰ ναού βλ. Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ν, 

ένθ’ άνωτ., σσ. 69 - 70. 
2. Βλ. καί παρά Π. Βοκοτοπούλω ένθ’ άνωτ., σχέδ. 1. 

3. 'Ο αυτός, ένθ’ άνωτ., σχέδ. 4. 
4. Ο. θετοί α, Μοηυπαεηίϊ νεηεΐί ηεΙΓίεοΙα ά\ θεία II, νεηεζία 1908, σ. 197, 

είκ. 140. ^ 
5. Γ. Σωτηρίου, Μεσαιωνικά μνημεία Κυθήρων, έν Άθήναις 1923, άνάτυπον 

έκ τής Κυθηραϊκής Έπιθεωρήσεως 1923, σσ. 15-17, είκ. 6-7. 



444 Ν. Β. Δρανδάκη 

τά συμπεράσματα του κ. Βοκοτοπούλου, καθ' α ή κατηγορία των 
μνημείων τούτων ύπήρξε γνώριμος εις την «ανατολικήν» σχολήν τής βυ¬ 

ζαντινής τέχνης κατά την μέσην βυζαντινήν περίοδον, άπαντώσα είςπεριο- 

χάς δι’ ών τό από της Μ. Ασίας όρμώμενον ρεύμα τής τέχνης διώδευσε 
προς τήν Κάτω Ιταλίαν λ 

Τό κτιστόν τέμπλον του Αγίου Παντελεήμονος δεν σώζεται ακέραιον. 

Γενέσεις τοξυλλίων υψηλά, παρά, τον ν. και β. τοίχον (εικών 3) της εκκλη¬ 

σίας, προδίδουν ότι εις τήν θέσιν των δεσποτικών εικόνων, αί όποΐαι κο¬ 

σμούν τά σημερινά τέμπλα, έσχηματίζετο εδώ, έκατέρωθεν τής πύλης του 
ίερου, ανά εν τοξύλλιον άνευ τυμπάνου, όπως μαρτυρεί σωζόμενος εις τά 
έσωράχια γραπτός διάκοσμος του αρχικού στρώματος. 'Υπέρ τά τοξύλλια 
έμορφουτο, φαίνεται, αντί κοσμήτου στενή λωρίς εύθυγράμμου τοίχου 
(σχέδιον 4), όπως διδάσκει γωνιώδες ύπόλειμμα, διασαιθέν άνω του βορείου 
τόξου (εικών 3). Ομοίαν διαμόρφωσιν τέμπλου, εγώ τουλάχιστον, δεν εχω 
ύπ' δψιν εις τήν Ελλάδα. Συνήθως τά κτιστά τέμπλα άποτελοΰνται έκ συνε¬ 

χούς τοίχου, έκατέρωθεν τής θύρας εισόδου εις τό ιερόν, έκτεινομένου μέχρι 
των μακρών πλευρών τής εκκλησίας. Τέμπλα παρόμοια προς τό του Άγιου 
Παντελεήμονος συναντά τις : 

1) Εις τήν Καππαδοκίαν καί μάλιστα εις τό Γκουέϊκ Κιλισέ τής 
Σογκάνλ - (εικών 4), εις τά παρεκκλήσια 17, 21 καί 27 τού Γκερεμέ 8 καί 
εις τό Καρανλέκ Κιλισέ λ Έκ τών καππαδοκικών τέμπλων προς τό τής 
Μάνης ομοιάζει περισσότερον τό τέμπλον τού Γκουέϊκ Κιλισέ· διαφέρει 
όμως ως πρός τά έντός πλαισίου κογχάρια, τά διαμορφούμενα ύπό τά τοξύλ- 

λια. Κογχάρια δεν φαίνεται νά ύπήρχον εις "Αγιον Παντελεήμονα. Τό τέμ¬ 

πλον του Γκουέϊκ Κιλισέ ό Ιβτρίιεηΐοη χρονολογεί εις εποχήν μεταγενε- 

στέραν τών «αρχαϊκών» ναΐσκων τής Καππαδοκίας, συγκρίνων αυτό πρός τό 
τέμπλον του παρεκκλησίου 17, αναγόμενου επί τή βάσει χρονολογημένων 

1. Παναγ. Βοκοτόπουλος, ένθ’ άνωτ., σ. 74. 

2. Ο. ό ε ] ε γ ρ Η α η ί ο η, Εεδ έβΐίδβδ ηιρβδίΓβδ δε Οφραόοοβ, Ρ&π'δ 1925, Λεύ¬ 

κωμα τόμ. I, πίν. 25*. Διά τό τέμπλον, χαρακτηριζόμενον ύπό τού ,ίεΓρΙιαηίοη ώς ιηοηο- 
ίίΐΗ©, βλ. καί κείμενον τόμ. Α', σ. 57 καί τόμ. Β1, Ρεπε 1936, σ. 369. 

3. 'Ο αύτός, ένθ’ άνωτ., κείμενον τόμ. Α2, Ραπ δ 1932, σ. 495, είκ. 51 καί τόμ. 
Β', σσ. 369 - 370 (διά τό παρεκκλήσιον 17 γίνεται λόγος εις τόν τόμον Α2 τοϋ κειμένου, 

σσ. 488 - 491), τόμ. Α? κειμένου, σ. 474 (παρεκκλήσιον 21, τού όποιου χάραγμα χρονολο¬ 

γείται ύπό τού 3εΓρ1ι&ηίοη, αυτόθι, σ. 478, άπό τών μέσων τού 11ου αί.) καί (παρεκκλή¬ 

σιον 27) Λεύκωμα, τόμ. II, πίν. 133- καί κείμενον τόμ. Α-, κυρίιος σ. 480. Όπως ό συγγρα- 

φεύς παρατηρεί τό τέμπλον τού παρεκκλησίου 27 είναι ρΐυε βΓΟδδίβΓεΓηεηί εχέευίέε. 

4. Ό α 0 τ ό ς, ένθ’ άνωτ., κείμενον τόμ. Α*, σ. 395 καί Λεύκωμα, τόμ. II, πίν. 97λ 
Τό τέμπλον είναι σχεδόν έξ ολοκλήρου κατεστραμμένον. Σώζονται ώς παρ’ ήμϊν γεννή¬ 

σεις τών τοξυλλίων. Δυσχερέστατον νά διευκρινισθή αν ύπό τά τοξύλλια ύπήρχον τυφλά 
τόξα ή άπλούς, συνεχής τοίχος. 
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χαραγμάτων (1055, 1058, 1065 κλπ.) 1 «τό βραδύτερον είς τό πρώτον ήμισυ 
τού ενδεκάτου αίώνος»Διά τό τέμπλον τού παρεκκλησίου 17 ό .ΙόΓρΙια- 

πΐοη παρατηρεί ότι άνήκει είς τόν αυτόν τύπον καί είναι «ακόμη κατά τι 
περισσότερον ανεπτυγμένο ν»3. Όπωσδήποτε τά δύο τέμπ?να τής Καππα¬ 

δοκίας δεν άντιπροσοιπεύουν τον αυτόν βαθμόν έξελίξεως. Τό τέμπλον 
του παρεκκλησίου 17 φαίνεται ύψηλότερον καί έχει έκατέρωθεν τής πύλης 
δύο σειράς τοξυλλίων ή θυρίδων. Ωστε τό τέμπλον τής Μάνης πρέπει νά 

καταλεχθή είς τόν όλιγώτερον έξειλιγμένον τύπον. 

2) Είς ναούς έντός βράχων τής Ιταλικής Ματέρα (τοϋ Νομού Πο- 

τέντσα) καί συγκεκριμένους είς τούς ναούς του αγίου Λουκά καί τής άγιας 
Βαρβάρας4, έκ τών οποίων τό τέμπλον τοϋ πρώτου, διατρυπώμενον περί 
τό μέσον του ύπό τοξωτής θύρας καί έκατέρωθεν αύτής ύπό τοξωτού παρα¬ 

θύρου Γ\ ομοιάζει περισσότερον τών Καππαδοκικών πρός τό τέμπλον τοϋ 
Άγιου Παντελεήμονος. Οί συγγράψαντες τό βιβλίον Εε οΐιΐεδε πιρεδίπ άϊ 
Μείετε χρονολογούν καί τούς δύο ναούς, τούς όποιους θεωρούν «βυζαν¬ 

τινούς»11 Καππαδοκικοΰ τύπου, άπό τοϋ 9ου καί τού 10ου αίώνοςΟ 
Α. Κ-ΐζζί δέχεται τήν κρύπτην τής Αγίας Βαρβάρας ώς εργον τοϋ 10- 11ου 

αίώνος 8. 
"Ωστε όσον αφορά καί εις τήν μορφήν τού τέμπλου τού Άγιου Παντε¬ 

λεήμονος αί ομοιότητες μεταξύ Καππαδοκίας, νοτίου Ελλάδος καί νοτίου 
Ιταλίας μαρτυρούν περί τοϋ ρεύματος τής τέχνης είς τό όποιον άρχιτεκτο- 

νικώς ανήκει τό μνημεΐον καί συνιστούν ίχνη τής πορείας τήν οποίαν τό 
ρεύμα ήκολούθησεν όδεϋον άπό ανατολών πρός τήν Κάτω Ιταλίαν. 

1. Ό αύ τό ς, ένθ' άνωτ., κείμενον τόμ. Α-, σ. 490. 

2. Ένθ’ άνωτ., σ. 491. 

3. Ό αύτός, κείμενον, τόμ. Β1, σ. 369. 
4. Ε & 8 ο&. 1 611 α» Εε οώεδε πιρεδίπ άί Μ&ίεπι εοπ ιιπα ρΓβηιεδδίΐ ιΐί Μαπο 3&1ηιϊ 

(Κ.ΟΓΠ3 1966) πίν. 35 καί έγχρωμος 12. 
5. Αυτόθι, πίν. 35. Βλ. αυτόθι καί σ. 257. Τό τέμπλον τής Άγιας Βαρβάρας, έξι- 

κνούμενον μέχρι τής οροφής έχει έκατέρωθεν τής τοξωτής θύρας άνά δύο τοξωτά παρά¬ 

θυρα. Βλ. καί σ. 283. 
6. Όπως δέ οί αύτοί (ένθ’ άνωτ., σ. 25) παρατηρούν είς τμήματα τής περιοχής ή 

θ. λειτουργία έτελεΐτο κατά τό έλληνικόν τυπικόν μέχρι καί τοϋ Που αίώνος. 

7. Αυτόθι, σ. 130. 
8. ΑΙδετίο Κίζζί, Μοηαοΐιεδίιτιο ύίζ&ηΐϊηο ε οΗιεδε πιρεδίπ. ίη ΒαδΠϊεαία, 

ΔΧΑΕ, περίοδος Δ', τόμ. Ε', 1969, πίν. 58β. 
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II. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

α) Αρχικόν στρώμα 

Εις την δεξιάν κόγχην του ιερού ζωγραφεΐται έν προτομή δεόμενος, 

μετωπικός ό άγιος Παντελεήμων (εϊκών 5) μέ ώοειδές, μακρόν 
πρόσοδον, μακράν ρίνα, χαμηλόν μέτωπο ν, μεγάλους οφθαλμούς και με- 

γάλας άκρας χεΐρας. Ή ούλη καστανομέλαινα κόμη του περιορίζεται όπι¬ 

σθεν των ώτων άναφαινομένη πάλιν ύπ’ αύτά ύπό μορφήν σπειροειδών σφαι¬ 

ριδίων. Τά φώτα της αποδίδουν τεφρόλευκοι γραμμαι διαγράφουσαι υπέρ 
τό μέτωπο ν σειράν κύκλων. Ό κεραμόχρους μανδύας του μάρτυρος κοσμεί¬ 

ται από τεφρούς ρόμβους έγκλείοντας κύκλους έκ λευκών κηλίδων και εις 
τό μέσον τοϋ στήθους από μελανάς σπείρας. "Ωχρα αποδίδει τήν επιδερμί¬ 

δα, κεραμόχρουν χρώμα τάς σκιάς της, λευκαι γραμμαι τά φώτα. Έντύπω- 

σιν προκαλοϋν αί πολλαι παράλληλοι γραμμαι, αΐ φωτίζουσαι τον λαιμόν 
(εικών 6). Ύπό τήν όρθογώνιον φωτιστικήν θυρίδα ύπήρχεν επί λευκού βά¬ 

θους (διαστάσεων 0,58 μ. X 0,19 μ.) Ισως δεκαπεντάστιχος γραπτή επιγραφή 
(είκών 5), έκ τής όποιας έδώ και έκεΐ άναγινώσκονται ολίγα γράμματα. 

Οικοθεν νοείται ή σημασία τής σιοζομένης εις τό τέλος χρονολογίας 
(εικών 7). 

στίχ. 6 (;)-ΑΜΟ- 

[ΙΕ^Ρ[0]Μ0Ν[ΑΧ0 7;] 

Ε(;)-ΝΙΚΙΤΑ(;)- 

ΓΙΡΟΤ- 

ΓΡ(0Ο- 

ΆΕ]Τ(ε ι(;)) 

,Γ Φ 
Τό δεύτερον καί τελευταιον γράμμα τής χρονολογίας πρέπει νά είναι 

φΐ \ Έάν ή άνάγνωσις είναι ορθή, τότε τό 6500 άπό κτίσεως κόσμου ισο¬ 

δύναμε! προς τό 991 /2 μ.Χ. 

Εκατέρωθεν τής επιγραφής άνά μία παράστασις μετωπικού ιεράρχου, 

καλυπτόμενη ύπό λειχήνων. Δεν δύναταί τις νά εϊπη άν οί άγιοι είκονίζοντο 

1. Τό ώ μέγα έχει διάφορον μορφήν εις τάς επιγραφής του ναοϋ. Βλ. εικόνα 13 
αριστερά (ύπό τόν φοιτοστέφανον του Αγίου Τωάννου). 
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ολόσωμοι ή έν προτομή, επειδή λίθοι, ώς έλέχθη, άποφράττουν τήν βάσιν 
τής κόγχης, μορφοΰντες άγίαν τράπεζαν. Αριστερά ό Χρυσόστομος 
φορών καστανοϊώδη φαιλόνην και δεξιά ό Νικόλαος (εικών 8) μέ λευ¬ 

κόν ύποκύανον τρίχωμα, ώχράν επιδερμίδα, κεραμόχρους σκιάς, ροδόχροα 
φώτα. Έπί τής άριστερας παρειάς κεραμόχρους σκιά σχήματος ανεστραμ¬ 

μένου ισοσκελούς τριγώνου προς τήν έξω μακράν πλευράν τού όποιου 
συνάπτονται μικραί όριζόντιαι, όμοιόχρωμοι γραμμαι. Οί μελανοί σταυροί 
τού λευκού ώμοφορίου του έχουν κεραίας σχήματος σημερινών κεφαλαίων 
δέλτα συναπτομένων κατά τάς κορυφάς. Τά ονόματα τών ' Αγίων γράφονται 
μεταξύ μικρών σταυρών έκ λευκών κηλίδων. Δείγμα τού τύπου τών γραμμά¬ 

των παρέχει τό σχέδιον 5. 

Εις τό τεταρτοσφαίριον τής βόρειας κόγχης άλλος μετωπικός έν προ¬ 

τομή δεόμενος "Αγιος (είκών 10) μέ βραχειαν, ουλήν κόμην καί πελώριας 
άκρας χεΐρας \ νέος, γενειών, φέρων όμοίαν στολήν. ’Εκ του όνόματός του 
σώζεται ή τελευταία συλλαβή_ΤΑΟ Θεωρώ πιθανώτατον ότι πρό¬ 

κειται διά τόν άγιον μάρτυρα Νικήταν 2. Ή ρίς του είναι βραχεία μέ μεγά¬ 

λα πτερύγια (είκών 9) και τό βραχύ, δικόρυφον γένειονίάρχεται ύπό τά χεί¬ 

λη χαμηλά, άφήνον γυμνόν τμήμα τής έπιδερμίδος. Τήν πλατείαν ταινίαν 
τού μανδύου, τήν κατερχομένην άπό του λαιμού προς τά κάτω, κοσμούν 
καστανομέλανα τετράγωνα μέ χιαστί τεμνομένας βαθύχρωμους γραμμάς 

1. Πελώρια είναι ή δεξιά χειρ καί του Αποστόλου Πέτρου τής Άναλήψεως είς 
τόν τροϋλλον τής 'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης (V. Εαζατεν, δίοπε άεΐία ρίΜακι 
δίζαπίίπα, εόίζίοηε ϊία1ί&η& (Τοπηο, 1967) πίν. 84). 

2. Έπ’ όνόματι τοϋ άγιου Νικήτα τιμαται ναός τής "Ανω Πούλας Μάνης, αναγό¬ 

μενος ίσως εϊς τόν ΙΟον αιώνα. Τοιχογραφίαν τοϋ άγιου συνήντησα εις 'Αγίους Θεοδώ- 

ρους Καφιόνας. Τόν "Αγιον Νικήταν εόρίσκω τρεις φοράς είς Καππαδοκίαν (Ο. ά ε -ίετ- 

ρ 1ι α η ί ο η, κείμενον τόμ. Α1, σσ. 153, 180, 210), δύο φοράς είς Καστοριάν (Σ. Π ε λ ε- 
κ α ν ί δ η ς, Καστόρια, Πίνακες, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 158β, 242α) καί περισσότερός 
είς Γιουγκοσλαυΐαν (VI. Κ. Ρ ο ΐ Κ: ο ν ί ό, Γα ρεϊηίιίΓε εετύβ <3υ ιηογβο ά§ε, Π, Βοο^τεό 
1934, πίν. V (Στουντένιτσα), πίν. ΕΧνί (Γκρατσάνιτσα), πίν. ΘΧΙΙΙ (Καράν), πίν. ΘΟνίΙί 
(Μανασίγια), ϋε^επι II, Μοηυηιβηίε Ιυ§θ5ΐ<ινί3ε ετίΐε νβίεπε, 8επε$ ρππιε, Μοηυιυεηΐε 
δετάίοά αιΤΐδ ιτιεάΐ&ενεΐϊδ, Ειδετ II εάΐΐΐο ίμηά&Ιΐοηίε Μΐοίι. Ριιρίη τής Αο&όειπΐε Κε§ε1ίδ 
δεΓδίεε, Βεοβίτιά 1941, πίν. ΟΤΙ, Ο. ΜΐΠεΙ-Α. Ρτοίοιν, Τα ρεΐηΐιπ-ε άυ ηιογεη 
3§ε εη Υου^οδίανίε, III, Ραπε 1962, είκ. 372 (καί 474) καί 1032). 

Είς Καστοριάν καί Γιουγκοσλαυΐαν ό "Αγιος έχει μακράν κόμην καί βραχύ γένειον. 

Μακράν ώσαύτως κόμην καί βραχύ γένειον, δικόρυφον (όπως πολλαχοϋ έν Γιουγκοσλαυΐα) 

έχει ό όποτιθέμενος ώς Νικήτας είς τοιχογραφίαν τοϋ Καχριέ (Ρ α υ 1 Α. ΓΓ η ά ε γ \ν ο ο ό, 

ΤΙιε Καηγε ϋμιυΐ, νοί. 3 (Νε\ν ΥοΛ 1966), πίν. 514, 515). Είς τό Κελεντγκιλάρ τής Καπ¬ 

παδοκίας (Ο. ά ε Ιετρίιαπίοη, ένθ’ άνωτ., Λεύκωμα, τόμ. I, πίν. 471) ό άγιος Νικήτας 
εϊκονίζεται ώς παρ’ ήμΐν, νέος μέ βραχειαν κόμην καί βραχύ γένειον, έχων ύπό τά χείλη 
γυμνόν τριχών τόν άνθερεώνα. Διαφέρουν όμως καί ό ανθρώπινος τύπος καί τό ΰφος τής 

τοιχογραφίας. 
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καί τό άλλο ένδυμα τεφρόλευκοι, ένάλλήλοι ρόμβοι. Κατωτέρω ζωγραφουν-τ 
ται δύο πάλιν κατενώπιον ίεράρχαι μέ μονόχρωμα καί αύτοί φαιλόνια, αρι¬ 

στερά ό λευκόθριξ άγιος Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς, άποκρυπτόμενος από παχύ 
στρώμα λειχήνων καί δεξιό. ·ό άγιος·.Βασίλειος μέ πλατύ κατεστραμ¬ 

μένο ν πρόσωπον καί 'ούχί μακράν, μελανήν όξύληκτον γενειάδα, κρατών 
διά τής αριστερός εύαγγέλιον καί εύλογών διά τής άλλης. 

Εις τήν καμάραν τού ιερού ζωγραφεϊται ή Ά ν ά λ η ψ ι ς επί κερα- 

μόχρου βάθους. Τό μέσον τής συνθέσεως κατέχει έλλειπτική κεραμόχρους 
δόξα, ασπίς, θά έλεγέ τις, επί τής όποιας είκονίζεται από τών γονάτων καί 
άνω, καθήμενος επί πλατείας λευκής ϊριδος ό βραχύσωμος Χριστός (είκών 
11) μέ τήν μεγάλη ν κεφαλήν καί τό πλατύ πρόσωπον, έχων τό τρίχωμα κα¬ 

στανόν καί όμοιόχρωμον τον-χιτώνα, εύλογών διά τής δεξιάς χειρός καί διά 
τής άλλης στηρίζων άνωθεν δρθιον είλητόν μάλλον ή βιβλίον. Άξιοπρόσε- 

κτον ότι ό κατακόρυφος άξων τοΰ κορμού του δεν είναι παράλληλος προς 
τον κατά μήκος άξονα τής εκκλησίας, άλλα λοξός καί προς αύτόν διασταυ¬ 

ρούμενος. Τήν δόξαν άνέχουν τέσσαρες άγγελοι όρμητικώς ιπτάμενοι. 
Άνά δύο έξ αύτών χιαστί κινούνται καθ’ δμοιον τρόπον : οί μεν κατά φο¬ 

ράν οριζόντιον, άλλ’ ούτως ώστε τό στενόμακρον σώμά των νά διαγραφή 
τόξον, οί δ’ άλλοι, βραχύσωμοι, ϊπταντεπ κατακορύφως μέ τήν άκραν τοΰ 
ίματίου -κυματίζουσαν καί τούς πόδας όσον είναι δυνατόν έν διαστάσει, 

ώθοϋντες μετά δυνάμεως πρός τα άνω τήν δόξαν Τό σύμπλεγμα πλαισιώ¬ 

νει άπό ανατολών έπί τοΰ κεραμόχρου βάθους λευκογράμματος επιγραφή 
σχετική προς τήν "Ανάληψιν :' Λ ΑΝΔ[ΡΕ€ ΓΑ]ΛΗΛΕ[ΟΙ{\). .. · 

Ό πρώτος Απόστολός τού νοτίου ημιχορίου έζωγραφειτο εις τήν 
ν.ά. γωνίαν, ώστε τμήμα του σώματος αυτού εύρίσκετο έπί τοΰ νοτίου τοί¬ 

χου καί άλλο, τό άπό τής όσφύος καί άνω; έπί τοΰ άν, τοίχου. Τό τελευταίον 
μέρος άποκρύπτεται σήμερον υπό νεώτερον στρώμα τοιχογραφιών καλύπτον 
τό τύμπανού. Ό δεύτερος Μαθητής, ό ευαγγελιστής Λουκάς 
(είκών 12), βαδίζει πρός τάριστερά κρατών εύαγγέλιον, υψών τήν δεξιάν 
πρός τήν κόμην, έχων ροδόχρουν τον χιτώνα καί καστανομέλαν τό ίμάτιον. 

Αριστερά καί ύπεράνω τού Λουκά, όπως και περαιτέρω εκατέρωθεν τού 
Άνδρέα, αλλά καί εις τό βόρειον ήμιχόριον σειραί λευκών κηλίδων, δια- 

1. Θά εδικαιούτο τις νά συζητήση τό δυνατόν όποδόσεως τής όπερβολικής βραχύ- 

τητος του σώματος τών Αγγέλων εις πρόθεσιν τοϋ άγιογράφου νά δηλώση οπτικήν απά¬ 

την, όφειλομένην εις τήν κατακόρυφον πρός τό άνιο πτήσιν, άν τοιαύτη δήλωσις δέν ήτο 
άλλοτρία καί λαϊκού ζωγράφου, άποδίδοντος καθ’ υπερβολήν βραχύσωμον ένα τών παρ’ 

άλλήλους ίσταμένων Αποστόλων, καί τοΰ υπερβατικού χαρακτήρος τής βυζαντινής 
ζωγραφικής. Εις τό κενόν τό όποιον φαίνεται μεταξύ τών ποδών καί τοΰ κορμού τοΰ 
βορειοδυτ. Αγγέλου (είκών 13), έπί του κεραμόχρου βάθους, λευκά γράμματα εις τρεις 
σειράς. Μάλλον ευανάγνωστος ή συντομογραφία Κ (ύ ρ ι) ε τοΰ τελευταίου στίχου. 
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Είκών 1. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. Νοτία?πλευρά. 



Εϊκών 3. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. Ιερόν. Εικών 4. Καππαδοκία, Γκουέικ Κιλισσέ, Τέμπλον. (ΙεΓρΙιαηίοη). 
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Είκών 5. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. Τοιχογραφίαι δεξιάς κόγχης ίεροϋ. 

V 
νΛΑΤίΐΙ- 

ΕΙκών 7. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. 
Ή χρονολογία τής γραπτής έπιγραφής. 
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Εικών 9. "Αγια 
I Αγίου (Νικήτι 



Είκών ΙΟ. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. 

Τοιχογραφία τεταρτοσφαιρίου αριστερας κόγχης ίεροΰ. 



Εικών 12. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. 
Απόστολοι τής Άναλήψεως επί τοΰ νοτίου τοίχου (τοιχογραφία). 

Εικών 13. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. 
Απόστολοι τής Άναλήψεως επί τοΰ βορείου τοίχου (τοιχογραφία). 
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Είκών 15. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. 

Αγιος Λέων Κατάνης (λεπτομέρεια τοιχογραφίας). 
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Εΐκών 19. "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών. 

'Αγία Κυριακή (τοιχογραφία). 

Εΐκών 20. "Αγιος Παντελεήμων 
Μπουλαριών. Επιγραφή (λεπτο¬ 

μέρεια τής προηγούμενης εικόνος). 
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τεταγμένων εϊς θυσάνους, δηλώνουν προφανώς δένδρα. Σχεδόν, κατενώπιον 
εΐκονίζονται δεξιώτερον τοΰ Λουκά, μέ διέσταλμένόυς τούς πόδας . δύο πρε- 
σβΰται, εις τό μέσον όεύαγγελιστής Ματθαίος (εΐκών 12), φο¬ 

ρών καστανομέλανα χιτώνα καί λευκόν ίμάτιον, δεικνύων διά τής δεξιάς 
τον Χριστόν, καί ό Ά ν δ ρ έ α ς κρατών είλητόν καί στρέφων έλαφρώς 
προς τά δεξιά τήν κεφαλήν. Ό χιτών του είναι καστανομέλας καί τό ωχρόν, 
υπέρυθρόν του ίμάτιον έχει λευκά φώτα καί κεραμόχρους σκιάς. Εις τήν 
άνατολ. πλευράν τής πρώτης ένισχυτικής ζώνης παρά τον ν. τοίχον νέος 
μέ βραχύ γένειον ό "Ιάκωβος. Τά ένδύματά του έχουν τά χρώματα των 
φορεμάτων τοΰ Άνδρέου άντιστρόφως. Καί εις τό έσωράχιον τής ζώνης 
άλλος έξίτηλος Απόστολος μέ τό πρόσωπον κατενώπιον καί τούς 
πόδας βαδίζοντας προς τάριστερά, φέρων λευκόν ίμάτιον. καί ροδόχρουν 
χιτώνα. Εις τήν κλείδα τής ένισχυτικής ζώνης επί λευκού εδάφους, μελανόν, 
άνθεμιοειδές κόσμημα. "Από του έσωραχίου τού β. σκέλους της αρχίζει ή 
άπεικόνισις τού δευτέρου ήμιχορίου τών Αποστόλων τής Άναλήψεως. Εις 
τό έσωράχιον ζωγραφείται έξίτηλος τώρα, φέρων λευκά καί ροδόχροα ένδύ- 

ματα, νέος Μαθητή ς, υψών τήν δεξιάν χεΐρα καί έχων,μακρόν τό πρόσω¬ 

πον, υπενθυμίζον τήν μορφήν του ' Αγίου Παντελεήμονος. Οί Απόστολοι 
τοΰ έσωραχίου έχουν πολύ μεγαλύτερος διαστάσεις ή οΐ άλλοι. Επί τής 
άν. πλευράς του β. σκέλους τής ένισχυτικής ζώνης, άντιστοίχως πρός τον 
Ιάκωβον, μάλλον δεν είκονίζετο τίποτε. Τό βάθος είναι λευκόν. 

Εις τό β. σκέλος τής καμάρας του ιερού πρώτος έξ αριστερών ό "Αγιος 
Ιωάννης ό Θεολόγος (εΐκών 13), καθ’ υπερβολήν βραχύσωμος 
γέρων, λευκοχίτων μέ καστανόν ίμάτιον. Εις τον παραπλεύρως ίστάμενον 
Μάρκον (εΐκών 13) μέ τήν μακράν γενειάδα τά χρώματα τών ένδυμάτων 
είναι μέν τά αύτά, άλλ’ εναλλάσσονται. Ό έκ δεξιών πρεσβύτης (εΐκών 13) 

μέ τον λευκόν χιτώνα καί τό ώχρόν, υπέρυθρον ίμάτιον, τό έχον κεραμό¬ 

χρους γραμμικός σκιάς, μάλλον είναι ό Πέτρος. Κάτωθι αύτών δύο 
"Αγιοι (εΐκών 14), περικλειόμενοι εντός ιδιαιτέρου πλαισίου. Ό ζωγρα- 

φούμενος άριστερά, νέος μέ βραχεΐαν κόμην καί γένειον, φορών χιτώνα 
καί ίόχρουν ίμάτιον, ύψώνει τήν άριστεράν χεΐρα συμμετέχουν, ώς φαίνεται, 
εις τήν σκηνήν τής "Αναλήψεως. "Εάν ληφθή υπ’ οψιν ότι οί εικονιζόμενοι 
εις τήν Άνάληψιν "Απόστολοι, τούς οποίους εΐδομεν μέχρι τοϋδε, ανέρχον¬ 

ται μόλις εις δέκα καί έπί πλέον άν ύπολογισθή τό είδος τών ένδυμάτων τού 
'Αγίου, πρέπει νά δεχθώμεν δτι παριστάνει καί αύτός Μαθητήν. "Αντιθέτως 
ό έκ δεξιών μετωπικός γέρων Ιεράρχης, ό κρατών Εύαγγέλιον και ζω- 
γραφούμενος έντός τοΰ αυτού πλαισίου, φαίνεται όλως αμέτοχος τών κατά 
τήν "Ανάληψιν τελουμένων. Απέναντι του, εις τον νότιον τοίχον είκονίζε- 
ται μόνος, μετωπικός, μέχρι τών γονάτων περίπου, άλλος έπίσκοπος, νέος 
μέ ιώδες μαφόριον, ό άγιος ή· ΛΕΩΝ ΟΕΚΑΤΑ[ΝΗΟ Λ], ήτοι 
Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, "Ετος ΛΖ' 29 
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πιθανώτερον Λέων ό ε[κ] Κατάνης ι. νΩχρα αποδίδει την επιδερμίδα του 
δύσμορφου, πλατέος προσώπου και την έρυθρότητα τών παρειών του κερα- 

μόχροι, κτενιόμορφοι μηνοειδείς κηλϊδες2 (εικών 15). Ό Ιεράρχης φέρει 
πλήν τοϋ ώμοφορίου έγχείριον 3 έχον κόσμημα συγκείμενον έκ μελανών 

καί λευκών ρόμβων. 

Ύπό τον "Αγιον Ιάκωβον έπί λευκοΰ βάθους υπάρχει άπλοϋν, μελανόν, 

«μπακλαβαδωτόν» κόσμημα. Εις τό έσωράχιον του νοτίου σκέλους τής άνα- 

τολ. ένισχυτικής ζώνης ύπό τον Απόστολον ζωγραφείται κατενώπιον 
άγια μέ λευκήν καλύπτραν καί στέμμα, κοσμούμενον όπως καί ή τραχη- 

λέα τοϋ ένδύματός της, ύπό έλίκων (εικών 16). 

Τί είκονίζετο άπέναντι επί του βορ. σκέλους δεν φαίνεται, επειδή τό 
τμήμα τούτο καλύπτεται ύπό λειχήνων. 

Μεταξύ τής άνατολ. καί τής μέσης ένισχυτικής ζώνης επί τοϋ βορ. τοί¬ 

χου τά άποκρυπτόμενα ύπό λειχήνων στρώματα τοιχογραφιών είναι δύο. 

Έπί τοϋ πρώτου ίσως έζωγραφείτο στρατιωτικός άγιος. 

Έπί τής δυτ. πλευράς τής πρώτης άπό άν. ένισχυτικής ζώνης, άνω, 

παρά τήν κλείδα τοϋ τόξου γεωμετρικόν κόσμημα έπί λευκοΰ βάθους. Εις 
τό έσωράχιον τής μέσης ένισχυτικής ζώνης άνά δύο έκατέρωθεν εξίτηλοι, 
ολόσωμοι "Αγιοι. Χαμηλά εις τό βόρειον σκέλος "Αγιος μάλλον ή 
*Αγία μέ μακράν, μελανήν κόμην, τής όποιας τά φώτα δηλώνουν λευκαί 
γραμμαί. "Ιχνη τοιχογραφιών ύπάρχουν καί δυτικώς τής τρίτης άπό ανατο¬ 

λών ζώνης εις τάς γωνίας. 

* ·■ ■ . . . 

❖ & 

Ό τρόπος καθ’ όν διετάχθη ή σκηνή τής Άναλήψεως εις τό ιερόν 
τοϋ Αγίου Παντελεήμονος παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα όφειλόμε- 

να ίσως καί εις τό γεγονός ότι άποτελεΐ μίαν τών παλαιοτέρων αποπειρών 

1. Όπως άναγράφεται εις τό Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β' (II Μεηοΐοβΐο άϊ ΒεεϊΚο 
II (0x3. ν&ίΐς. 2Γ. 1613), Τοηηο 1907 (Οοάϊεεε β νείίοεηίε εεΐεείΐ, VIII), σ. 416, ό Λέιον 
«έγένετο άπό της πόλεως 'Ραβέννης». Ό άγιος Λέων, έπίσκοπος Κατάνης δέν ένθυμοϋμαι 
ν’ άπαντά εις τήν Καππαδοκίαν, ούτε εις τήν Καστοριάν, Γιουγκοσλαυΐαν καί Βουλγα¬ 

ρίαν. ΔΓ άπεικονίσεις του εις Λακωνίαν καί μάλιστα εις τήν Μάνην γίνεται λόγος εις 
άλλην ύπό έκτύπωσιν μελέτην μου. 

2. "Ωστε εις τάς τοιχογραφίας τοϋ ναοϋ αί έπί τών παρειών έρυθραί κηλϊδες αποδί¬ 

δονται κατά δύο τρόπους. Βλ. άνωτέρω περιγραφήν τής τοιχογραφίας τοϋ άγιου 

Νικολάου. 
3. Έγχείριον, ώμοφόριον καί έπιτραχήλιον φέρει εϊς εις τούς δέκα ιεράρχης έκ 

τών είκονιζομένων εϊς τό Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β' (Ν. Τ 1ι ί ε γ γ γ, Εε εοείυπηε 
ερίεεορεί ϋγζαηίίη άυ ΙΧε ευ ΧΙΠε είέοίε ά’ερι-εε Ιεε ρείηΐυίεε άείέεε (ΜΐηίείυΓεε, ίτεεηυεε), 

Κενυε άεε έίικίεε 5γζαηΐίηεδ XXIV, Μέΐεηβεε Υεηεηεε ΟηιπιεΙ, 1966, σ. 313. 
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άπεικονίσεως τοϋ θέματος έπί τής καμάρας τοϋ άγιου βήματος ι. Ή φορά 
τής κινήσεως καί ή διάταξις τών Αποστόλων προδίδει ότι ό ζωγράφος 
είχε πιθανώς ώς πρότυπον κυκλικώς δια'εταγμένην σύνθεσιν διακοσμούσαν 

τροϋλλον2. 
Εις τήν σύνθεσιν τών Μπουλαριών εΐδομεν είκονιζομένους ένδεκα Απο¬ 

στόλους. Άλλξ όπως ήδη παρατηρεί ό Ιετρίιμηίοη3, ουδέποτε οί άγιο- 

γράφοι παριστάνουν τον ιστορικόν όμιλον τών ένδεκα Αποστόλων, οίτινες 
ήσαν παρόντες κατά τήν Ανάληψιν, άλλα τον ιδεατόν σύλλογον τών Δώδεκα, 

έκ τοϋ οποίου δέν απουσιάζουν ό Παύλος καί οί Εύαγγελισταί, ένώ συνήθως 
παραλείπονται ό Θαδδαίος καί είς τών Ίακώβων. Ό Απόστολος ό ζωγρα- 

φούμενος έπί τής ν.ά. γωνίας τοϋ ναοϋ μαρτυρεί ότι ή σκηνή συνεχίζετο, 
διαγράφουσα κύκλον, καί έπί τοϋ άν. τυμπάνου, ύπέρ τάς κόγχας. Εκεί 
θ’ άνέμενέ τις ότι εικονίζοντο ό δωδέκατος Απόστολος καί στηθάριον τής 
Θεοτόκου μόνης ή καί, ήττον πιθανώς ι, μεταξύ στηθαρίων Αγγέλων. Καί 
είς τον μεταγενέστερον "Αγιον Πέτρον τής Γαρδενίτσας ζωγραφοΰνται έπί 
τής αύτής θέσεως προτομαί τής Θεομήτορος καί Αγγέλων έκατέρωθεν αυτής, 

ώς τμήμα τής Άναλήψεως, τής οποίας τό κύριον μέρος διακοσμεί καί έκεί 
τήν καμάραν τοϋ ίεροΰ. Πάντως είς Μπουλαριούς έπί τοϋ προς β. άκρου 
του τυμπάνου, όπου τό μεταγενέστερον άσβεστοκονίαμα έχει καταπέσει, 
ούδέν φαίνεται κοσμοϋν τό άρχικόν στρώμα. Ένδειξιν συνηγορούσαν ύπέρ 
τής άπόψεως ότι είς τήν αρχικήν τοιχογραφίαν είκονίζετο τούλάχιστον 
ή Θεοτόκος, μάλλον έν προτομή, παρέχει τό νεώτερον στρώμα τό καλύπτον 

1. Είς τό Τσαούς - ϊν τής Καππαδοκίας ή Άνάληψις είκονίζεται είς τό πρός άνα- 

τολάς άκρον τής καμάρας, ή όποια στεγάζει τον ναόν (964 - 965). Βλ. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ- 

λ ο ν, Ή τοιχογραφία τής Άναλήψεως έν τή άψΐδι τοϋ Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, 

ΑΕ, 1938, σ. 42, ύποσ. 1. Έπί τής καμάρας τοϋ ίεροϋ ζωγραφείται ή Άνάληψις είς τό 
μνημεϊον’τοϋ Κοκάρ Κιλισέ (Ν ί ε ο 1 ε εΐ Μ ϊ ε Η ε 1 ΤάίεΓΓγ, Νοανεΐΐεε έβΐίεεε 
πιρεείτεε άε Οερρεάοεε, τέβΐοη άιι Ηεεεη Οε£ί, Ρειίε 1963, σ. 126). Τον διάκοσμον τοϋ 
Κοκάρ Κιλισέ οί Τ Κ ΐ ε γ γ γ θεωρούν σύγχρονον πρός τάς τοιχογραφίας τοϋ Χιλανλί 
Κιλισέ (ένθ’ άνωτ., σ. 135), αί όποιαν άνάγονται κατ’ αυτούς είς τόν 9ον - ΙΟον αί. (ένθ* 

άνωτ., σ. 114. Ειδικώτερον ήΝ.ΤΗΐεπ-γ (Νοίεε επίΐηυεε 3 ρτοροε άεε ρείηΐυΓβε γιι- 

ρεείτεε <3ε Θερρεάοεε, Κενυε όεε Εΐιιάεε Βγζεηΐίηεδ, XXVI, 1968, σ. 352) δέχεται τάς 
τοιχογραφίας τοϋ Κοκάρ ώς παλαιοτέρας τών τοϋ Αγνεΐΐ Κΐΐΐεε (913 - 920). Ό Μ. Κ ε- 

δΐίε, Βνζεηΐίηε νναΐΐ ρεΐηΐίηβ ίη Λείε Μιπογ, I, ΚεεΜίηβΙιευεεη (1967), σ. 73, ύπολαμβά- 

νει τό Χιλανλί καί τό Κοκάρ Κιλισέ ώς έργα τοϋ δευτέρου ήμίσεος του 11ου αϊώνος. Ή 
ΤάίεΓΓγ, ένθ’ άνωτ. καί είς σσ. 364, 365 έχει, ώς φαίνεται, δίκαιον άπορρίπτουσα τάς 

χρονολογήσεις τοϋ Κεείΐε. 
2. Μή λησμονώμεν τήν παρατήρησιν τοϋ Ιετρίιεηΐοη (Λ1, σ. 92) διά τήν 

σκηνήν τής Άναλήψεως είς τάς «άρχαϊκάς» διακοσμήσεις τής Καππαδοκίας, ότι «ε 

έιέ εοηςυε ρουτ οεπετ υηε εουροίε». 

3. Ένθ’ άνωτ., σ. 93. 

4. Διά τήν στενότητα τοϋ χώρου. 
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τό τύμπανον του άν. τοίχου. Εις το μέσον του τυμπάνου διακρίνεται άμυδρά 
γυναικεία κεφαλή, προφανώς τής Θεοτόκου. Είναι πιθανόν δτι ή νεωτέρα 
παράστασις άντέγραψεν δ,τι είκονίζετο επί τής αυτής θέσεως εις την πα¬ 

λαιόν, δτι δηλαδή και εις τό αρχικόν στρώμα έζωγραφεΐτο αύτόθι προτομή 
τής Θεοτόκου. Ή Παναγία και "Αγγελοι συνομιλοϋντες προς τούς "Αποστό¬ 

λους εικονίζοντο εις παραστάσεις τής Άναλήψεως ήδη από τοϋ 6ου αΐώ- 

νος, δπως διδάσκει ή διάσημος μικρογραφία τοϋ κώδικος τοϋ Ραμπουλά. 

"Αλλά καί προτομή τής Θεοτόκου περιστοιχουμένη υπό "Αγγέλων μεταξύ 
των "Αποστόλων τής Άναλήψεως έζωγραφεΐτο κατά τήν παλαιοχριστιανι¬ 

κήν εποχήν, δπως μαρτυρεί τό αρχικόν στρώμα τοϋ κατακορύφου τοίχου 
τής άψϊδος τοϋ ίεροϋ εις τήν Δροσιανήν τής Νάξου. Πολύ βραδύτε- 

ρον, τό 1216/17, έν τώ Καππαδοκικώ ναώ των Αγίων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων τόσον ή Παναγία δσον καί οι έκατέρωθεν αυτής "Αγγε¬ 

λοι εϊκονίζονται κατά προτομήν εντός κόγχης χαμηλότερον τής άλλης 

παραστάσεως λ 
"Οπως περίπου εις τον Άγιον Παντελεήμονα Μπουλαριών φαίνεται 

δτι είκονίζετο ή Άνάληψις καί είς τό αρχικόν στρώμα, άναγόμενον ίσως 
εις τήν αυτήν εποχήν, άλλου μονοκαμάρου ναΐσκου τής Μάνης, τοϋ Αγίου 
Νικήτα παρά τό νεκροταφεΐον τής Άνω Πούλας. Είς τμήματα τής καμά¬ 

ρας τοϋ ίεροϋ καί είς άλλα μέρη τής εκκλησίας τό νεώτερον κονίαμα έχει 
καταπέσει και είναι όραταί αί άρχικαί τοιχογραφίαι: έκτος άλλων Αγίων 
τρεις μετωπικοί "Απόστολοι τοϋ βορ. ήμιχορίου τής Άναλήψεως μέ μεγά- 

λας κεφαλάς (είκών 17), προσεγγίζοντες ως προς τό ύφος μέ τάς μορφάς 
των Μπουλαριών, καί άλλο νανώδες πρόσωπον κατά δεξιόν κρόταφον, 

ύψοϋν τήν χεΐρα, κατά πάσαν πιθανότητα "Απόστολος και αύτός, ζωγρα- 

φούμενος επί του βορείου σκέλους τής πρώτης από άνατολών ένισχυτικής 

ζώνης, είς τό κάτω τμήμα τοϋ έσωραχίου. 

* 
* * 

Ό γραπτός διάκοσμος του Αγίου Παντελεήμονος έκτος τής συγγέ¬ 

νειας προς τάς τοιχογραφίας τοϋ Αγίου Νικήτα Μάνης παρουσιάζει ομοιό¬ 

τητας καί προς έργα Καππαδοκικά. Αί ομοιότητες όμως προς αυτά περιο¬ 

ρίζονται μάλλον εις τον λαϊκόν χαρακτήρα καί εις λεπτομέρειας. Οΰτως ό 

1. Ο. ό ε Ιετρίι&ηϊοη, ένθ’ άνωτ., κείμενον, τόμ. Β', σ. 167. Ότι όμως ήτο 
δυνατόν νά παραληφθοϋν αί μορφαί τής Θεοτόκου καί των Αγγέλων πιθανώς μαρτυρεί 
καί τοιχογραφία αρχαϊκού ΰφους είς τό Μπαλκχάμ Ντερεσσί (Ο. ά ο ίετρίι&ηίοη, 

κείμενον Α1, σ. 285). Καί από τήν Άνάληψιν του Κοκάρ Κιλισέ (Ν. εί Μ. Τ 1ι ΐ ο γ γ γ, 

Νουνεΐΐεδ έμΐίεβε πιρεδίΓεε όε Ο&ρρ&δοεε, πίν. 62) λείπει ή Παναγία. 

Χριστός (είκών 11) δσον αφορά τό σχήμα του προσώπου παραβλητέος 
προς τον έν προτομή έντός κύκλου Χριστόν τοϋ Ντιρεκλί Κιλισέ (976 - 

1025) λ Τό μέτωπον εις τό Ντιρεκλί είναι χαμηλότερον, οί οφθαλμοί λο¬ 

ξοί καί μικρότεροι2. Καθόλου ό διάκοσμος τοϋ Ντιρεκλί συγκρινόμενος 
προς τάς τοιχογραφίας τοϋ ναοϋ τών Μπουλαριών είναι έργον ποιότητος. 

Παρεμπιπτόντως δύναταί τις ν’ άναφέρη δτι οί Άγγελοι τής Άναλή¬ 

ψεως τών Μπουλαριών έχουν τό πρόσωπον έπίμηκες. οΐον περίπου καί 
εις τοιχογραφίαν του έν Ρώμη ναοϋ τών δεπΐ! Οΐοναηηϊ 6 Ραοίο, άναγομέ- 

νην ύπό τοϋ ΜιίΓαίοίΐ εις τον 9ον - ΙΟον αιώνα3. 

"Επί τοϋ προσώπου τοϋ Αγίου Παντελεήμονος (είκών 6) αί ύπό τούς 
κανθούς τών οφθαλμών δέσμαι τών φώτων υπενθυμίζουν όμοίαν λεπτομέ¬ 

ρειαν τοιχογραφίας τοϋ "Ισαάκ είς τό ύπ άρ. 1 παρεκκλήσιον τοϋ Γκερεμε 
(Έλ Ναζάρ)4. Τό έργον δμως διαφέρει κατά τό ύφος καί τήν ποιότητα. 

Τά πολλά καί πλατέα φώτα είς τά πρόσωπα τών "Αποστόλων Αουκά, Αν- 

δρέου καί Ματθαίου (εικόνες 12, 18) συναντά τις είς τον Άγιον Νικόλαον 
τοϋ δυιπόΰΐΐϋ Κιλισέ λ Ή σχηματοποίησις τών ώτων είναι είς Μπουλα- 

ριούς αρκετά ιδιόρρυθμος. ί 
Δεν πρέπει δμως νά μείνη άπαρατήρητόν δτι είς Άγιον Παντελεήμονα 

οι χαρακτήρες άποδίδονται μέ πολλήν σαφήνειαν. Τον καθόλου τρόπον 
άποδόσεως τής ρινός εύρίσκω παρεμφερή εις "Απόστολον τοϋ Μπαχαττίν 
σαμανλιγκί Κιλισεσί, τό όποιον ανάγεται είς τά μέσα περίπου τοϋ 10ου 
αί.(;. Τριγωνικά! κηλΐδες επί τών παρειών, απλά τριγωνικά σχήματα, άπαν- 

1. Ν. βΐ Μ. Τ ά ί ε γ γ γ, ένθ’ άνωτ., σ. 185. Ό Μ. Κβδΐΐβ, ένθ’ άνωτ.,Ι, σ. 46 

γράφει ότι «χάρις είς τήν ομοιότητα προς τό Ψαλτή ριον τής Μαρκιανής χρονολόγησις 
τοϋ Ντιρεκλί Κάασέ προ τοϋ 1020 πολύ δύσκολος θά ήτο πιθανή». Όμολογώ δτι ό τρόπος 

χρονολογήσεως τοϋ ΚεδίΙε δεν πείθει. 

2. Ν. βί Μ. Τ 6 ί 6 γ ι* γ, ένθ’ άνωτ., πίν. 89α. 
3. Ρ. ΜυταΙοίΤ, Β» ρείηΐυΓε όγζ&ηίίηε, Ραπδ 1928, πίν. ΕΧΧΙ. Είς τόν λαιμόν 

μάλιστα τών Αγγέλων συναντώμεν δύο παραλλήλους γραμμικός σκιάς άντί τών πολλών, 

τάς όποιας έχομεν εις τούς ήμετέρους Αγίους. Αγγελοι τής Αναλήψεως τών Μπουλα¬ 

ριών ώς προς τό σχήμα τοϋ προσώπου υπενθυμίζουν Αγγέλους Βαπτίσεως (10ου αί.), 
κοσμούσης τήν κρύπτην τοϋ Οΐεναηο (ΑγΙιιγο Οαΐ'ΐιοοί, ΟΗ αίίτεδοΐιϊ άεΐΐπ οπρία. 

<3ί Οΐενπηο δΐιΐ Τιΐδοϊαηο, δαίετηο, πίν. σελίδος 39. Βλ. καί σ. 18. 
4. Μ. Κ,βδίΐβ, Βγζαηίπιβ \να11 ραίηίϊη§ ίη Αδία Μϊπογ, II, πίν. 1. Τό παρεκκλή¬ 

σιον τοποθετεί ό ΚεδίΙε είς τό τέλος τοϋ 10ου αί. Διά τήν χρονολόγησίν του βλ. Ν. 

ΤΙιίεΓΥ, Κεναε άεδ Είοάεδ Βγζ3.η1ΐηεδ, ένθ’ άνωτ., σ. 363. 

5. Ν. εί Μ. Τ 1ι ΐ ε γ γ γ, ένθ’ άνωτ., πίν. 81. Οί ΤΜειτγ χρονολογούν τό μνημεϊον 
άπό τοϋ 10ου-τών πρώτων ετών τοϋ 11ου αΐ. (ένθ’ άνωτ., σ. 181). Ό ΚεδίΙε ολίγον 
μετά τό 900 (Βγζ&ηίίηε \να1Ι ρώη1ίη§ ΐη Αδία Μϊπογ, I, σ. 23). Και αί τοιχογραφίαι τοϋ 
δυσώϋΐΐϋ Κιλισέ μέ τάς ύψηλάς μορφάς ύπερέχουν πολύ κατά τήν ποιότητα τών 

ήμετέρων. 
6. Ν. εί Μ. Τ Η ί ε γ γ γ, ένθ’ άνωτ., πίν. 74. Διά τήν χρονολόγησίν βλ. αύτόθι, 
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τουν εις περισσοτέρους Καππαδοκικούς ναούς, όπως εις τό άλτι 
Κιλισέ1, εις τό Χιλανλι Κιλισέ2 και εις τό Κοκάρ Κιλισέ8. Κτενιοειδεΐς 
κηλΐδες μέ καμπύλην τήν ράχιν, έκ της οποίας φύονται αί βραχεΐαι παράλ¬ 

ληλοι γραμμαί, απαντούν ήδη εις τοιχογραφίαν του Αγίου Χρυσογό- 

νου τής Ρώμης, χρονολογούμενη ν ύπό τοϋ έκδοτου από του 9ου - 10ου 
αίώνοςι. Τά επί των προσώπων φώτα είναι παρ5 ήμΐν συνθετώτερα, πολυ¬ 

πληθέστερα και περισσότερον πολύπλοκα ή εις τό Κοκάρ Κιλισέ. ΕΙς 
τον Καππαδοκικόν ναόν εόρίσκει τις και τάς επί τού λαιμού καμ¬ 

πύλος παραλλήλους γραμμάς, όλιγωτέρας όμως, άπαλάς καί πλατείας 5. 

Τούς φωτοστεφάνους των Μπουλαριών περιβάλλει σειρά λίθων επί 
βαθυχρώμου πλατείας γραμμής, όπως εις τό Ντιρεκλί Κιλισέ0, τό άναγό- 

μενον εις τούς χρόνους 976 - 1025. Καθόλου ό διάκοσμος αυτός τών φωτο¬ 

στεφάνων είναι συνήθης εις έργα τού 10ου αίώνος7. 

Τάς επί άνοικτοχρώμου βάθους πτυχάς αποδίδουν πολλάκις εις τούς 
Μπουλαριούς πολύ πλατεΐαι γραμμαί βαθέος τόνου, εναλλασσόμενοι μέ 
λευκός ή πλαισιοϋσαι αυτάς. Αί γραμμαί παρά τό πλάτος των δεν είναι 
πολύ σκληραί. Ή εναλλαγή βαθυχρώμων γραμμών ικανού πλάτους καί 
λευκών υπενθυμίζει τάς πτυχάς τών Αγγέλων τής Άναλήψεως τού Χιλανλι 

Κιλισέ8, άλλά καί τού Κοκάρ Κιλισέ9. 

Εις τούς Αγγέλους τής Άναλήψεως του τελευταίου ναού απαντούν 
καί αί βραχεΐαι, λευκαί, πολλαί παράλληλοι γραμμαί, τάς όποιας συναν- 

σ. 173. ('Ο Μ. Κ β 5 ί 16 τάσσει τάς τοιχογραφίας εις τό πρώτον ήμισυ του Που αί., ένθ’ 

άνωτ., τόμ. I, σ. 41). Καθ’ όμοιον τρόπον άποδίδεται ή ρίς εις τάς Αγίας Ρουφίναν καί 
Πρίσκαν τοϋ έν Ρώμη ναοϋ Μαρίας τής Αιγύπτιας (Ι&οη. ΕεΓοηί&ΐηε, ΡεΐηίυΓεδ 
ιηέόϊέναΐεδ άαηδ 1ε ίεηιρίε <3ϊί άε Ια Ροτίιιηε νίπΐε α Κ,οηιε, Βπιχείΐεδ - Κ.οιηε 1959, πίν. 

XIII1). 

1. Ν. εί Μ. Τ 1ι ί ε γ γ γ, ένθ’ άνωτ., πίν. 40. Ό Κ ε δ 11 ε (ένθ’ άνωτ., σ. 71) δυσκο¬ 

λεύεται ν’ άναγάγη τό ύφος τού μνημείου πρό τών αρχών τού 11ου αίώνος. 

2. Ν. εί Μ. Τ Η ι ε γ γ γ, ένθ’ άνωτ., πίν. 44, 45, 48β, 50β. 

3. Ν. εί Μ. ΤΗΐεΓΓΥ, ένθ’ άνωτ., πίν. 60α, 61, 62, 63β, 64. 

4. Ρ. Μυ Γ&ΐοίΎ, ένθ’ άνωτ., πίν. ΕΧΧ. Ό Ταζατεν, 81ογΪ3 άεΐΐα ρίίίϋΓα 
όΐζαηίϊηα (σ. 170) άποδέχεται τον ΙΟον αί. ώς χρονολογίαν τών τοιχογραφιών τής κρύ¬ 

πτης τού Αγίου Χρυσογόνου. 
5. Ν. εί Μ. Τ ή ΐ ε γ γ γ, ένθ’ άνωτ., πίν. 60α, 62β (δεύτερος έξ αριστερών "Αγιος), 

63β (τέταρτος έξ άριστερών), 64β. Εις Βρεφοκρατοΰσαν του Ντιρεκλί Κιλισέ (ένθ5 άνωτ., 
πίν. 86β) αί λευκαί γραμμαί είναι περισσότεροι ή εις Μπουλαριούς, λεπτότεροι καί φωτί¬ 

ζουν μόνον τό ήμισυ τοϋ λαιμού. 

6. Ο ί α ύ τ ο ί, ένθ’ άνωτ., πίν. 83 - 89. 

7. Ό. Τ. Κ. ϊ ε ε - Μ. Η ΐ γγπ ε γ, ΤΙιε ΑγΙ οί Βγζ3.ηΙίυιη, Εοηάοη (1959) είκ. 97, 

99, 100, 101, 103, 105. 

8. Ν. εί Μ. Τ 1ι ί ε γ γ γ, ένθ’ άνωτ., πίν. 56α. 

9. Οί αύτοί, ένθ’ άνωτ., πίν. 61. 
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τώμεν επί τών ενδυμάτων εις τον Άγιον Άνδρέαν καί εις τον όπεράνω τού 
Θεολόγου Άγγελον τής Άναλήψεως τών Μπουλαριών. 

Παράλληλόν τι προς τάς καμπύλας έναλλήλους γραμμάς, αί όποΐαι 
δηλώνουν τάς πτυχάς εις τό ίμάτιον τού Άνδρέου παρά τον αριστερόν 
πόδα (είκών 12), παρατηρεΐται εις τό ένδυμα Αγγέλου τού παρεκκλησίου 

3 εις Οϋΐϋ Ντερέ Κ 
"Οπως τά δένδρα τής Άναλήψεως τών Μπουλαριών δηλοΰνται μέ σει¬ 

ράς κηλίδων εναλλάξ λευκών καί μελανών, οΰτω καί εις τό Κοκάρ Κιλισέ, 

όπου όμως έγκλείονται έντός περιγράμματος έλλειπτικοΰ ή συνθετωτέρου2. 

Επομένως εις τον Καππαδοκικόν ναόν και ή άπόδοσις τών δένδρων απο¬ 

βαίνει περισσότερον σχηματική. 

"Ωστε καί κατά τον γραπτόν διάκοσμον ό Άγιος Παντελεήμων Μπου¬ 

λαριών συνδέεται μέ Καππαδοκικά κυρίως έργα, σύγχρονα ή περίπου σύγ¬ 

χρονα, καί ίσως δύναται νά συμβάλη, χρονολογημένος ακριβώς, εις τήν 
άκριβεστέραν χρονολόγησιν έκείνων, άν και αί τοιχογραφίαι του είναι 
ακόμη περισσότερον λαϊκαί, διακρινόμεναι διά τήν άφέλειαν καί τήν αυθορ- 

μησίαν, αί όποΐαι χαρακτηρίζουν τά λαϊκά δημιουργήματα. 

* 
* * 

Ό αρχικός γραπτός διάκοσμος τού Άγιου Παντελεήμονος, υστερημέ¬ 

νος χρωματικού πλούτου, διακρίνεται διά τήν κυριαρχίαν τού θερμού κερα- 

μόχρου. Εις δευτέραν μοίραν έρχεται τό λευκόν καί ακολουθεί τό καστα¬ 

νόν χρώμα. Ό χαρακτήρ τών τοιχογραφιών, ώς ήδη υπεγραμμίσθη, είναι 
έντόνως λαϊκός. Έκ πρώτης όψεως μαρτυρεί τό πράγμα ή κεφαλή τού Σωτή- 

ρος, πολύ μεγάλη έν σχέσει προς τάς διαστάσεις τού σώματος 8. Καί οί Άγιοι 
έχουν δυσαναλόγως μεγάλας κεφαλάς, βραχέα σώματα, άνόργανον συναρμο- 

γήν τών μελών4, παρά φύσιν τάς άναλογίας των. Ό τρόπος καθ’ δν οι Εύαγ- 

1. Μ. Κ 6 8 ί 1 ©, Βγζαη1ίηε νναΐΐ ρ&ΐηίίηβ ΐιι Αδκι Μίηοτ, III, πίν. 335. Τό παρεκκλή- 

σιον ό εκδότης χρονολογεί άπό τό πρώτον ήμισυ τοϋ 10ου αί. Αί πτυχαί εις τό στήθος 
Αποστόλου τής Άναλήψεως τοϋ Κοκάρ Κιλισέ (Ν. οί Μ. ΤΙι ί ε γ γ γ, ένθ’ άνωτ., πίν. 

62β) αποβαίνουν έντόνως γωνιώδεις ένάλληλοι γραμμαί. Ή μορφή τών πτυχώσεων πρέ¬ 

πει, νομίζω, ν’ άποδοθή εις έπίδρασιν σμάλτων. 
2. Ν. εί Μ. ΤΙιϊογγγ, ένθ5 άνωτ., πίν. 61, 62. 
3. Ή δυσαναλογία είναι γνώριμος είς τά Κοπτικά έργα. Παράδειγμα φορητή είκών 

παριστώσα τον Χριστόν καί τόν "Αγιον Μήναν. (\ν α 1 ί ε γ Ρείϊοβίϋ-Εΐούοη- 
ίοΐδ, ΟεδοΗκΤιΙε όετ όγζ3ηίίηίδο!ιεη ΙΚοαεητηαΙεΓεί, Υει-Ια^ Οΐίεη υηά Ταυδαηηε, 1956, 

πίν. 29^· Λ , , 
4. Βλ. π.χ. τούς πόδας τοϋ Λουκά (είκών 12), τάς χεΐρας τοϋ Ματθαίου και Πέ¬ 

τρου (εικόνες 12, 13). Βλ. άκόμη πώς αποδίδεται ό δεξιός άκρος πούς τοϋ Ματθαίου. 
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γελισταί Λουκάς και Ματθαίος (εικών 12) κρατουν τό άρχαΐζοντος (;) σχή¬ 

ματος Εύαγγέλιον ενθυμίζει αδυναμίας παιδικών ζωγραφημάτων. Οί άνοδικώς 
ιπτάμενοι "Αγγελοι διακρίνονται διά τά νανώδη σώματα και τάς ύπερβολι- 

κώς μακράς χεΐρας, οί καθ’ οριζόντιον φοράν κινούμενοι διά τά στενά και 
επιμήκη σώματα, τά όμοιάζοντα μέ σωλήνας και ό "Αγιος Ιωάννης πάλιν 
διά τό καθ’ υπερβολήν χαμηλόν του ανάστημα. Ή αιτία τής τελευταίας 
ιδιομορφίας είναι προφανής. Ό ζωγράφος έπεδίωκε νά έξοικονομήση χώ¬ 

ρον διά νά ζωγραφήση δρθιον τον ύπεράνω του Αποστόλου "Αγγελον. 

Σημειωτέον δτι καί εις τό Κοκάρ Κιλισέ ό ύπό τήν πτέρυγα Αγγέλου ζω- 

γραφούμενος απόστολος είκονίζεται αρκετά χαμηλού αναστήματος λ Ή 
εις βάρος τής μορφής του Ίωάννου τών Μπουλαριών έξοικονόμησις χώρου 
προδίδει τήν αδεξιότητα του τεχνίτου νά προσαρμόση τό εϊκονιστέον 
θέμα εις τον διαθέσιμον χώρον. Ό τρόπος πάλιν καθ’ όν παρίστανται βαδί- 

ζοντες οί "Αγιοι Λουκάς και Πέτρος (εικόνες 12, 13) υπενθυμίζει και αύτός 
άτελείας παιδικών έργων ή καί μορφάς του λαϊκού θεάτρου τών σκιών. 

Έν τούτοις ή κίνησις τών δύο Αποστόλων, όμοια εις τάς γενικωτάτας 
της γραμμάς, παρά τήν αφελή καί πρωτόγονον άπόδοσίν της, παρουσιάζει 
ικανήν διαφοροποίησιν. Ό παρά προσδοκίαν μετά τίνος πλαστικότητος 
ζωγραφούμενος μηρός τού Πέτρου κάμπτεται έντονώτερον καί ή κεφαλή 
του είναι έστραμμένη πρός κατεύθυνσιν αντίθετον εκείνης, τήν οποίαν 
έχει ό κορμός, ενώ ή κεφαλή τού Λουκά παρακολουθεί τήν στροφήν τού 
σώματος. Ό τεχνίτης διέταξε τάς μορφάς τών Αποστόλων τής Άναλή- 

ψεως όπου καί όπως ήδύνατο : άνά τρεις έπί έκατέρου τών σκελών τής 
καμάρας τού ιερού, άλλον έπί τής ν.ά. γωνίας τής εκκλησίας, τον Ιάκωβον 
έπί τής άν. άντυγος τού ν. σκέλους τής ένισχυτικής ζώνης, ενώ τήν άντί- 

στοιχον άντυγα τού βορείου σκέλους άφήκε, φαίνεται, άκόσμητον, δύο Μα- 

θητάς έπί τού έσωραχίου τής ζώνης καί τον ενδέκατον Απόστολον ύπό τό 
βόρ. ήμιχόριον, παραπλεύρους ασχέτου πρός τήν σκηνήν ιεράρχου, περιλα- 

βών άμφοτέρους εντός ίδιου διαχωριστικού πλαισίου. Έπί πλέον είναι πιθα¬ 

νόν ότι αδυνατών νά σμικρύνη τάς διαστάσεις τού Ιησού έζωγράφησεν αυ¬ 

τόν αντί όλοσώμου μόνον από τών γονάτων καί άνω. Άξιοπρόσεκτον ακόμη 
ένδειξιν τής προχειρότητος τών λύσεων τάς οποίας έδιδεν ό τεχνίτης αποτε¬ 

λεί τό γεγονός ότι τμήμα φωτοστεφάνων, ώς τό του ιεράρχου Κατάνης, ζω- 

γραφεΐται έπί τής διαχωριστικής ταινίας. 

Εις τάς νωπογραφίας τών Μπουλαριών ή άπόδοσις τών μελών τού σώ¬ 

ματος καί τών χαρακτήρων τών προσώπων είναι πολύ συνοπτική, περιορι- 

ζομένη εις γραμμάς συρομένας μέ ταχύτητα, χωρίς φροντίδα. Μέ παχείας 
γραμμάς αποδίδονται καί αί πτυχαί, ένώ κατά κανόνα τό δισδιάστατον σώμα 

1. Ν. Μ. ΤίιίεΓΓγ, ένθ’ άνωτ., πίν. 62β (εις τό άκρον δεξιόν). 
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δέν διαφαίνεται υπό τά ενδύματα. Έπί πλέον ή δυσμορφία δεν αποφεύγεται* 

όπως μαρτυρεί ή παρόστασις τού έπισκόπου Κατάνης. 

β) Νεώτερον στρώμα 

Ό ναός τού άγιου Παντελεήμονος διασώζει καί τοιχογραφίας νεωτέ- 

ρου στρώματος. Έκτος τών λειψάνων τού άνατολ. τοίχου, τά όποια ήδη 

έμνημονεύθησαν, σώζονται καί άλλα ύπολείμματα. Οΰτω : 

1) Μεταξύ τής άν. καί τής μέσης ένισχυτικής ζώνης έπί τού β. τοίχου 
διακρίνεται ύπό τάς λειχήνας νέος μετωπικός αγένειος "Αγιος κρατών εις 

τήν άριστεράν χεΐρα μάλλον κιβωτίδιον ή εύαγγέλιον. 

2) Απέναντι εις θέσιν αντίστοιχον έπί τού ν. τοίχου είκονίζεται ό 
Πρόδρομος εις στάσιν 3 /4 έπί δεξιά κλίνων πρός τά εμπρός, καί δεόμε¬ 

νος. Καλύτερον σώζεται ή δεξιά του χειρ, όμοια κατά τήν τεχνικήν έκτέ- 

λεσιν μέ τάς χεΐρας τής έν συνεχεία περιγραφομένης ' Αγίας Κυριακής. 

Βυσσινόχροι λεπταί γραμμαί άποδίδουν τά χαρακτηριστικά τού προσώπου 

καί τήν γενειάδα. ? 
3) Μεταξύ τής μέσης καί τής δ. ένισχυτικής ζώνης έπί τού β. τοίχου 

ή συντομογραφία τού ονόματος Μηχ(αηλ) καί έναπομένον μέρος κεφαλής 
Αγίου μαρτυρούν ότι έκεΐ έζωγραφεΐτο πιθανώτατα ό Αρχάγγελος. 

4) Απέναντι, έπί τού ν. τοίχου, ή άρτιώτερον σωζομένη παράστασις 

τού νεωτέρου στρώματος είκονίζει μετωπικήν τήν Αγίαν Κυριακήν, 

(εικών 19) φέρουσαν λευκόν, ύποκύανον χιτώνα, όμοιόχρωμον καλύπτραν 
καί κατάκοσμον μανδύαν, εις τον όποιον έναλλάσσεται τό κίτρινον, καστα¬ 

νόν, κεραμόχρουν καί λευκόν χρώμα. Ό μανδύας, έχων ωσαύτως κατακό- 

σμους καί διαλίθους τάς παρυφάς, πορπούται εις τό μέσον τού στήθους ύπό 
τον λαιμόν. Κατά τό μέσον τού χιτώνος κρέμαται ώς περιτραχήλιον διάλι- 
θος κατάκοσμος ταινία Κ Ή έπιδερμίς τής 'Αγίας είναι σιτόχρους, αΐ σκιαί 
κασταναί καί τά φώτα λευκά. Διά τής δεξιάς κρατεί λευκόν σταυρόν καί τήν 
άριστεράν άκραν χεΐρα άνατείνει εις δέη σι ν μέ τήν παλάμην έστραμμένη ν 

1. Παρεμφερή στολήν (αντί καλύπτρας φακιόλιον) φέρει ή 'Αγία Κυριακή ήδη 
εις τούς 'Αγίους Αναργύρους τοϋ Θεοδώρου Λημνιώτου τής Καστοριάς (Σ. Π ε λ ε κ α¬ 

ν ί δ η ς, Καστόρια, πίν. 40α). Και ή διάταξις τών χειρών είναι ή αύτή. Όμοια είναι ή 
στολή τής Αγίας καί εις τήν Μπογιάναν (Ρ Β. 8ο1ι\νβϊηίιΐΓίΗ, Πιε ΡΓβεηιιειι νοη 
Βο)μιια, Μ&ΐηζ ιπκί Βετίίιι (1965), πίν. 50). Εις τήν Μπογιάναν ή 'Αγία φέρει στέφος έπί 
τής καλύπτρας, 6 έπενδύτης είναι μακρότερος, ό χιτών έχει κατάκοσμον πλατείαν πο- 

δέαν και ή έπ’ αυτού κατερχομένη ταινία είναι πλατυτέρα. Εκ τών τοιχογραφιών τής 
Λακωνίας ομοιον ένδυμα καί καλύπτραν φέρει ή 'Αγία εις στηθάριον τοϋ ναού τοϋ Χρυ¬ 

σοστόμου εις τό Γεράκι. Καλύπτραν διάφορον, άλλ’ ένδυμα ομοιον, φορεϊ ή Αγία είς 
"Αγιον Πέτρον Γαρδενίτσας καί είς τόν ναόν τής Χρυσαφιτίσσης (1290) παρά τά Χρύσαφα. 
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προς τον θεατήν. Παρά τον δεξιόν της ώμον επί του κυανού βάθους διά λευ¬ 

κών γραμμάτων εις πέντε στίχους ή αφιερωτική επιγραφή (είκών 20) : 

γ Δ ε(ησις) τ(ής) δουλ(ης) τον 
Θ(εο)ϋ Κυριακής 
τ(ής) συν βίου Νι- 

κολάου του ορ¬ 

φανού Αμ(ήν) 

Τό έπένδυμα τής "Αγίας αποδίδεται δύσκαμπτον. Ίο μετά γεωμετρικής 
άκριβείας ζωγραφούμενον κόσμημά του, άπαντών ήδη άπό τής παλαιο¬ 

χριστιανικής εποχής \ είναι γνωστόν και άπό χειρογράφων τού 14ου αίώ- 

νος2. Τό δλον ύφος τής τοιχογραφίας3 οδηγεί μάλλον προς τό τέλος 
του 13ου αίώνος ή προς τάς άρχάς τού επομένου. 

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

1. Ετ\ναπ Ματβο, Μοηυωεπίδ οΙΐΓέΙϊεηδ άΉϊρροηε, Ρεπδ (1958), είκ. σελί- 

δος 91α. 
2. 'Ως οί έλληνικοί παρισινοί κώδικες 54 καί 543. Βλ. Η. Οιηοηί, ΜΐηΪΗίιΐΓβδ 

όοδ ρΐυε εηείεηδ ηιαηιΐδοπίδ Οτεεδ <3ε 1ε ΒίύΙίοίΗέςϋε Ν&ΐίοηαίε, Ρετίδ 1929, πίν. ΧΟ καί 
οχχιν. 

3. Βλ. ιδία τα επί τοΰ προσώπου φώτα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ1 
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΘΗΤΙΚΟΣ 

■Εν τώ περιοδικω ΑιΜυοΙίΐ Βοΐΐίσκϋπημ καί έν τώ 51 τόμιρ αύτου τού 

ϋτους 1933, σσ. 263- 284 έδημοσιεύθη υπό τοΰ Η. Ο «1 ε 1ι α V « μελετη 
φέρουσα τόν τίτλον : ΟοηδΙπηΙίηί ΑοΓοροΒίεβ Η^ίο^πιρΗ όΥΖΜίιηι εριείιι- 

Ιαπιιη πιαηίριιΐιΐϊ. Έν τή μελέτη περιγράφεται λεπτομερώς ό περιεχων έργα 
τοΰ Άκροπολίτου υοόεχ ΑπΛτοδώηυδ Η. 81 ειιρ., έκδιδονται δ επι τη 
βάσε, αύτοΰ 20 έπιστολαΐ καί έν έπιμέτριρ Λόγος εις τήν άνακαιηαιν τον 

ναόν τής τον Κύριον ήμ&ν Άναστάσεως διαβητικός. 
■Ως έκ τής έπιγραφής τοΰ λόγου θά άνέμενέ τις νά άναγνώση ενα των 

συνήθων πανηγυρικών λόγων τών εκφωνούμενων εις άναλόγους περιστά¬ 

σεις ενώπιον εκκλησιάσματος πολυπληθούς καί ενίοτε παρουσία των κοσμι¬ 

κών καί εκκλησιαστικών άρχόντων. Ή μελέτη όμως τοΰ περιεχομένου του 

υπό έξέτασιν λόγου άλλο δεικνύει. 
Τό έν τέλει τής έπιγραφής έπίθετον διαβητικός, λέξις αθησαύριστος εν 

τοΐς λεξικοΐς2, δηλοι ότι ό λόγος έγράφη δι’ ειδικόν τινα σκοπόν, διάφορον 
του του εορτασμού τών έγκαινίων. Τό έπίθετον διαβητικός, -η, -ον, παραγο- 

μενον έκ τοΰ ρήματος διατίβεμαι, πρέπει νά σημαίνη : ό άναφερομενος εις 
τήν διάθεσιν πράγματός τίνος, εις τήν διά διαθήκης έκφρασιν τών επιθυ¬ 

μιών τίνος. νΑρα λόγος διαβητικός είναι ό λόγος, διά του οποίου εκφράζει 
τις τάς έπιθυμίας του, τόν τρόπον διαθέσειος πραγμάτων άνηκόντων εις 
αυτόν ώς και τούς όρους, ύφ’ ούς καταλείπει τι. Τά μεταξύ τών λεξεων λογος~ 

και διαβητικός παρεμβαλλόμενα, εις τήν άνακαίνισιν τον ναόν της τον 
Κυρίου ημών Άναστάσεως, δεικνύουν άπλώς τήν αιτίαν τήν προκαλεσασαν 

1. Περί τοΰ Κωνσταντίνου Άκροπολίτου ίδέ ϋ ο η α 1 ϋ Μ. Ν ί ο ο 1, ΟοηδΙαηΐιηο 
Αλτοροΐίίοδ, Α ΡτοδοροδΓ&ρΙιΐοαΙ ΝοΙε, Ουιηύ&Ποη ΟεΚδ Βαρεία 19, 1965, σσ. 249-256, 

ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. , , ^ . Λ. ,, 
2. Έν τώ παπύρω Τεύίοηίδ 847 άπαντςί τό έπίθετον διαθετικος, η σημασία του οποίου 

όμως είναι αμφίβολος. Πρβλ. Η. Ο- Β ί ά ά ο 11 - Κ ο ό ο Π δ ο ο 11 - Η. δ ί « α γ 
I ο π ο κ, Α ΟκΛ - Εηδίϊδίι Εβχίοοπ, Α δαρρίειηεηΐ, 1968. Το αυτό έπίθετον ευρηται κα 
μεταγενεστέρως σημαίνει δέ δ επιδοών επί τίνος. Πρβλ. Δ. Δημητρακου, Μεγα Λε¬ 

ξικόν όλης τής Ελληνικής γλώσσης, έν Άθήναις 1953. 
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την σύνταξιν του διαβητικού λόγου. Άλλα καί τινες άλλαι παρατηρήσεις 
έπί τού περιεχομένου τού λόγου άποδεικνύουν ότι ούτος δεν πρέπει νά συγ- 

καταλεγή μεταξύ των πανηγυρικών λόγων των έκφωνουμένων επί τφ έγκαι- 

νισμω ή έπί τω άνακαινισμφ ναού τίνος. Είναι δέ αύται αί έξης : 

α') Δεν ύπάρχει ή ανάλογος εις τάς περιστάσεις αύτάς προσφώνησις 
τού όμιλητοΰ προς τό εκκλησίασμα ή τούς τυχόν παρισταμένους έπι- 

σήμους. 

β') Απουσιάζει παντελώς τό στοιχεΐον τού πανηγυρισμού, ή δέ πλοκή 
τού λόγου καί τό ύφος τού συγγραφέως δέν αρμόζουν εις έορταστικόν 
λόγον. 

γ’) Ελλείπει έξ ολοκλήρου ή περιγραφή τού τε εξωτερικού καί τού 
εσωτερικού τού ναού. 

δ') 'Ότε ή άνακαίνισις τού ναού τής Άναστάσεως έπερατώθη υπό τού 
πατρός αυτού, ό Κωνσταντίνος Άκροπολίτης ήτο παΐς έτι, εγώ <5έ παις 
ήν ετι και πέρας ταντ εϊληψε ό δέ ναός έδόθη ώς κληρονομιά εις αύτόν 1 2. 

Επομένως είναι δύσκολον νά δεχθώμεν ότι ό έπί τή ανακαινίσει τού ναού 
λόγος έξεφωνήθη μετά παρέλευσιν τόσων ετών από τού πέρατος τών έργα- 

σιών ανακτίσεως. Πιθανώτερον θά ήτο, έάν έν τή τού λόγου επιγραφή 
αντί τον ναού τής τον Κυρίου ημών 5Αναστάσεως υπήρχε τον ναόν τοϋ 
άγιου καί θαυματουργόν Λαζάρου. Τούτο δέ, διότι τον ναόν τούτον ήγόρασε 
βραδύτερον ό Κωνσταντίνος Άκροπολίτης ιδίοις άναλώμασι καί άνεκαί- 

νισε πλήρως 3. 

Άς έξετάσωμεν όμως τον λόγον και ώς προς τό περιεχόμενον αυτού. 

Ό λόγος δυνατόν νά διαιρεθή εις δύο μέρη, έξ ών τό πρώτον άποτελεϊ 
τον πρόλογον, έν δέ τφ δευτέρφ περιέχονται αί έπιθυμίαι τού Κωνσταντίνου 
Άκροπολίτου. 

Έν τω προλόγω 4 ό συντάκτης εκφράζει τάς ευχαριστίας αύτοΰ προς 
τον Θεόν διά πάντα, όσα υπέρ τών ανθρώπων γενικώς έπραξεν, άλλά καί δι’ 

όσα ή φιλανθρωπία τού Θεού ιδιαιτέρως προσέφερεν εις τον ίδιον καί την 
οικογένειαν αύτοΰ. Ακολούθως εκθέτει τό ιστορικόν τής υπό τού πατρός 
αύτοΰ καί τού ίδιου άνακαινίσεως τού ναού τής Άναστάσεως έν Κωνσταν- 

τινουπόλει, απαριθμεί τά διατεθέντα προς τούτο χρήματα καί δίδει χρησί¬ 

μους πληροφορίας αύτοβιογραφικάς. Άποκαλεΐ εαυτόν κτήτορα ή ανακαι¬ 

νιστήν τής μονής καί επομένως κύριον αυτής κατά τό κρατούν δίκαιον και 
διηγείται πώς απέκτησε καί άνεκαίνισε καί έτερον παρά τον κυρίως ναόν, 

1. Λόγος..σ. 280, 3. 

2. Αυτόθι, σσ. 280,4-281,5. 

3. Αυτόθι, σ. 282, 6. 

4. Λόγος..., παράγραφοι 1-6, σσ. 279 - 282. 
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ό όποιος άφιερώθη εις τήν μνήμην τοϋ άγιου καί θαυματουργού Λαζάρου >. 

Έν τφ δευτέρφ τμήματι τοϋ λόγου2 ό Άκροπολίτης διατάσσει κυρίως 
τά τής λειτουργίας τού ύπ’ κύτοϋ έξωνηθέντος ναοϋ. Αί διατάξεις του κτή- 

τορος είναι κατά βάσιν λειτουργικού περιεχομένου καί ρυθμίζουν τα τής 
τελέσεως τής θείας λατρείας ιδιαιτέρως έν τφ τοϋ άγιου Λαζάρου ναφ και 
έν συνδυασμό) πρός τάς ακολουθίας τάς τελουμένας έν τφ καθολικφ τής 
μονής (χρόνος τελέσεως τών ακολουθιών, ακολουθητέα τάξις, τέλεσις μνη- 

μοσύνων κ.λπ.). ^ , 
Αί έπιθυμίαι τού κτήτορος, τονίζεται έν τέλει του λόγου, πρεπει να 

γίνωνται σεβασταί καί νά τηρώνται, ταύτά έατιν,άπερ έπι τω ϊδιοΜντι μοι 

ναω καί τελεϊΰθαι βούλομαι και ζητώ3, διότι ούτως οί μοναχοί θά έπιτύχουν 
τον ταχθέντα σκοπόν καί θά τύχουν τής αιωνίου άμοιβής καί αναπαυσεως. 

Έκ τής έξετάσεως του περιεχομένου τού Διαβητικού τούτου ?νόγου τού 
Κωνσταντίνου Άκροπολίτου προκύπτει σαφώς ότι έχομεν προ οφθαλμών 

έν νέον μοναστηριακόν τυπικόν4, διότι : 
α') Ό πρόλογος είναι άνάλογος πρός τούς προλόγους τών λοιπών 

μοναστηριακών τυπικών καί δή καί τών Οπό κοσμικών συνταχθέντων λ 

ί Ένθ’ άνωτ , σ. 282, 6. Κατά τον Κ. Ιαηϊη πρόκειται μάλλον περί του άγιου Λα¬ 

ζάρου του Λάτρους άποθανόντος τω 1054. Πρβλ. Κ. .1 α η ί η, Ια ■ βίοβΠφΜβ ^έδΐα- 

κίϊαυε άε Γεωρίτε όγζ&ηίΐη, ΡτειπΐέΓε ρατίΐε : Εε δίέδε άε Οοηδίαηίιηορίε εΐ 1ε ΡαίπβτοΛί 
Οεευπιεηΐφίε, ίοιηε III, Εεδ έ&Ηδβδ 61 Ιεε ηιοηαδίέτεδ, Ραηδ 1953, σ. 25. Ό άγιος Λάζαρος 
όμως, ώς έν τφ βίφ αύτοΰ μαρτυρεϊται (πρβλ. Λεία δαηοΐοηιηι Νονεωόπδ, Ιοωυδ III, 

1910 σ. 502 - 608), έζησε καί έκοιμήθη έπί τοϋ Γαλησίου όρους, όπου εΐχεν ιδρύσει 
τρεις μονάς. Μία έξ αύτών ήτο καί ή μονή τής Θεομήτορος, μεθ' ής βραδύτερον ήνώθη 
ή μονή τής τοϋ Χριστού Άναστάσεως ή κειμένη έν Κωνσταντινουπόλει (ορα κατωτέρω, 

σ. 463, ύποσ. 2). Τό Γαλήσιον όρος διάφορον τοϋ όρους Λάτμου ή Λάτρους, κειται 
καταντικρύ τής Εφέσου (πρβλ. Λεία δαηοίοπιπι, ενθ’ άνωτ., σσ. 520, καί 607), ήτο δέ 
διάσημων διά τάς έπ* αύτοΰ μονάς συναγωνιζόμενον τήν μιοναχικήν έπι του Λάτρους 
πολιτείαν. Πρβλ. Ηέΐέηε ΑΚτ^εΠει-, ΕΊάδίοάε εί Ια βέο8Γαρ1ιίε όε Ια ΓεΕιοη 
άε δωγι-ηε εηίτε Ιεε όευχ οεεαραΐίοηδ Τατηυεδ (1081 -1317), ραΓίίοαΙίεΓεωεηί αυ ΧΙΙΡ 
5ΐέε1ε. ΤΓαναιιχ εί ηιεωοίτεδ 1, 1965, σ. 91. Επομένως ό Κ. 3αηίη έσφάλη χαρακτηρίσας 
τόν άγιον Λάζαρον ώς Λατρηνόν, ενώ ήτο Γαλησιώτης. Πρβλ. επίσης Η. Οεΐεάαγε, 

ένθ’άνωτ., σ. 271. . ,Λ , , «« 
Σύγχυσις μεταξύ τών δύο ονομασιών είναι μάλλον «πιθανόν να συνέβη ενταύθα, 

δεδομένου ότι καί τό ύπό τοϋ Ανδρονίκου Β' άπολυθέν Χρυσόβουλλον σαφώς όμιλεϊ 

περί Τής έν τω Γαλησίω μονής (όρα κατωτέρω, σ. 463, ύποσ. 2). 

2. Λόγος..., παράγραφοι 6-8, σσ. 282-284. 

3. Αύτόθι, σσ. 283, 8. , 
4 Περί της σημασίας τοϋ δρου πρβλ. Κ. Α. Μανάφη, Μοναστηριακό Τυπικά - 

Διαθίΐκαι, έν Άθήναις 1970, σσ. 57 - 59. Καί τό τυπικόν τοΟτο προστεθήτω έν τφ πινακι 
τών Τυπικών, σσ. 178 - 190 τής μελέτης αυτής, καί δή καί ευθύς μετά το ύπ’ αριθμόν 25 

Τυπικόν (σ. 188). 
-ίΤ Λ/ 'ΓΓί λ ττΓίπ),.όγοΐΓ τών Τυπικών τής Μονής τοϋ Παντοκράτορος 
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β') Ό Κωνσταντίνος Άκροπολίτης ήτο κτήτωρ της μονής, ήν ούν έξ 
εύλογον τής μονής ταυτής κτήτωρ κάγώ, ή μάλλον είπεϊν ανακαινιστής, ώς 
δεδήλωκαι, ιδιαιτέρως δέ ώς προς τον ναόν του άγιου Λαζάρου ήτο κτήτωρ 
έν κυριολεξία, διότι ήγόρασε τον ναόν, δ ευκτήριος δν έξωνησάμην τε και 
έπηγγειλάμην σηκός. . 2. 

Υ) Τά χρησιμοποιούμενα υπό του συντάκτου του λόγου προς διατύπω- 

σιν των επιθυμιών αύτοΰ ρήματα εθέλω 3, βούλομαι4, ζητώ 5, κωλύω 
στέργω 7. κυρώ 8, δέον έστι9, ή συνεχής χρήσις τής προστακτικής και εκ¬ 

φράσεις οιον διιθννέσθω ώς προτέτακται και προτετνπωται10 είναι όμοιαι 
προς τάς έν τοΐς μοναστήριακοίς τυπικοΐς άπαντώσας. 

δ') Απαιτείται ή πιστή τήρησις τών τυπωθέντων, έναντι τής όποιας 
οί μοναχοί θά έτύγχανον τής αιωνίου ζωής, οντω τής ημών σωτηρίας οναι- 

σθε, οντω τών έπηγγελμένων αγαθών τύχοιτε, ώς ταντά γε φυλάξετε και 
διενεργεΐσθαι σπουδάσετε Π. 

Τό μοναστηριακόν τούτο τυπικόν 12 δέον όπως θεωρηθή ώς συμπλή- 

(έν Α. Ο γπ ϊ ί γ ί ε ν δ 1ε ϊ), Ορΐδαπΐε Πίιιπϊίΐδεδίίίεΐτ, τυΐίορϊδε]..τόμ. I, Τυπικά, Κίεν 
1895, σ. 656. Άνατύπ. ΟεοΓβ Οΐπΐδ, ΗίΙάεδΗεϊιη 1965), Θεοτόκου τών Ήλιου Βωμών, ήτοι 
τών Έλεγμών (αύτόθι, σ. 716), Αρχιστρατήγου Μιχαήλ τής έν τω περιωνύμω βουνφ τοϋ 
Αυξεντίου (αύτόθι, σσ. 769 -772) και έν τφ προλόγω τής Διατάξεως τοϋ Μιχαήλ Άττα- 

λειάτου (έν Ρ. Μ ΐ Κ 1 ο κ ΐ οΐι καί I. Μ ϋ 11 ε γ, Αεΐα εΐ άΐρίοηιαία §Γ&εεα ηηεάπ αενί 
830γε εΐ ρΓοίαηα, τόμ. V, 1887, σσ. 293 - 294) διαλαμβανόμενα. 

1. Λόγος..., σ. 282, 6. Κτήτωρ έπίσης τής μονής τής τοϋ Χριστοϋ Άναστάσεως 
άποκαλεϊται ό Κωνσταντίνος Άκροπολίτης καί έν Συνοδική πράξει τοϋ έτους 1324, 

είδήσει καί τον κτήτορος ταντης, τον μεγάλου λογοθέτου εκείνου... (Πρβλ. Ρ. Μ ί- 

Κίοδίεΐι καί I. ΜΟΙΙογ, ένθ’ άνωτ., τόμ. I, 1860, σ. 103). Περί τής τοποθεσίας 
έν τή όποια έκειτο ή μονή ώς και σύντομον ιστορίαν αύτής ίδέ έν Κ. .Ταπί η, Ιχε 
έ§1ίδεδ εΐ Ιεε Γποη&δίέΓεδ..., ένθ’ άνωτ., σσ. 24 - 26. 

2. Λόγος..., σ. 282,6. 

3. Αύτόθι. 

4. Αύτόθι. 

5. Αύτόθι. 

6. Αύτόθι. 

7. Αύτόθι. 
8. Αύτόθι. 

9. Αύτόθι, σ. 283, 7. 

10. Αύτόθι, σ. 283, 8. 

11. Αύτόθι, σ. 284. Καί ό έπίλογος τοϋ λόγου είναι σχεδόν όμοιος προς τούς έπιλό- 

γους τών προαναφερθέντων τυπικών έν σ. 461, ύποσ. 5. 

12. Ό ϋοηαίά Μ. Νίεοί έν τή προμνημονευθείση μελέτη αύτοϋ καί έν σ. 251 άναφε- 

ρόμενος εις τον ύπό έξέτασιν λόγον τοϋ Κωνσταντίνου Άκροπολίτου προς τοΐς άλλοις 
γράφει καί τά έξης : ΤΙιΐδ ίηίεΓ8δίιη£ άοεαηιεπί εοηοΐιιάεδ \νΐίΚ α Γοπη οί ίγρ&οη οί Λε 
Γηοη&δΙεΓγ οί ΙΚε Αη&δΙ&δίδ.,., έδείχθη όμως ότι τό σύνολον τοϋ λόγου άποτελεΐ μονα¬ 

στηριακόν τυπικόν, Καί ό Κ. Ιαηΐη έχαρακτήρισε τον λόγον ώς άΐδοοιιτ ΐεδΙ&πιεηίαίΓε, έν 
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ρωμα του προϋπάρχοντος τυπικού τής μονής τής τοϋ Χριστού Αναστά- 

σεως, διότι διαλαμβάνει σχεδόν μόνον τά άφορώντα εις τον ναόν του άγιου 
Λαζάρου καί τά άναφερόμενα εις τον τρόπον καί χρόνον τής έν αυτω τελέ- 

σεως τών άκολουθιών ώς καί εις τά μνημόσυνα τοϋ κτήτορος και τών συγ¬ 

γενών αύτοϋ ι, ένφ κατά τά λοιπά ισχύει τό προϋπάρχον τής μονής τυπικόν. 

Σαφώς ό Άκροπολίτης μαρτυρεί ότι ό Ναός τής Άναστάσεως ήτο αρχαία 
μονή καί μάλιστα έκ τών αρίστων, ... και μάλιστά γε ταϊς άκριβεστέραις 
μοναΐς, αίς ποτέ καί ή επώνυμος αύτη τής τοϋ Χρίστου Άναστάσεως σννη- 

ρίθμητο — γένοιτο δέ καί τά πρωτεία φέρειν ανθις αυτήν ώς καί πάλαι 
ποτέ έφερε.. Ά διέθετε δέ αύτη ίδιον μοναστηριακόν τυπικόν, λειτουργικόν 
καί τυπικόν κανονιστικών διατάξεων. Την ΰπαρξιν λειτουργικού τυπικού 
έν τή μονή τής τού Χριστού Άναστάσεως μαρτυρούν τά έν σ. 282 καί 283 

τού λόγου περιεχόμενα. Ή δέ μαρτυρία, τά δέ τής μονής άπαντα οίκονο- 

μείσθοο καί διιθυνέσθω ώς προτέτακται τε καί προτετνπωται 3, άποδεικνύει 
ότι καί διά τά λοιπά πλήν τών λειτουργικών τής μονής θέματα ύφίστατο 
μοναστηριακόν τυπικόν κανονιστικών διατάξεων. Ή σπουδαιότης τής 
μαρτυρίας ταύτης καθίσταται μείζων, διότι μανθάνομεν περί τής ύπάρξεως 
ενός εΐσέτι άπολεσθέντος βυζαντινού μοναστηριακού τυπικού καί δυνάμεθα 
νά προσθέσωμεν τούτο εις τον ύπό τοϋ Ρΐεοίάε άε Μεοδίετ καταρτισθέντα 

πίνακα άπολεσθέντων κτητορικών τυπικών 4. 

Σημειωθήτωσαν ένταΰθα καί τά εξής : 

Έν τω κειμένω άπαντά ή λέξις ορκωσις5, ήτις παράγεται έκ τοϋ ρήμα¬ 

τος όρκόω, -ώ. Δέν είναι μεν αθησαύριστος ή λέξις αύτη, διότι περιέχεται 
έν τω τοϋ Τεηιρε Λεξικφ τών πατέρων0 σημαίνουσα έξορκισμός ώς καί 

τω όποίφ ό συγγραφεύς έξέθηκε τάς τελευταίας του θελήσεις. Πρβλ. Κ. 3 & η ί π, Γεδ 
έβΐϊεεδ εΐ Ιεδ ωοη^δΐέτεδ..., ένθ’ άνωτ., σ. 25. Σημειωθήτω ένταϋθα ότι πρόκειται περί 
τυπικοϋ μοναστηριακού καί ούχί περί διαθήκης. 

1. Έντύπωσιν προξενεί τό γεγονός ότι ό Κωνσταντίνος Άκροπολίτης ένφ δίς κα¬ 

θορίζει τον χρόνον τελέσεως τών μνημοσυνών τής μητρός του Εύδοκίας, τής συζύγου 
του Μαρίας ώς καί τοϋ έαυτοΰ του (Λόγος..., σσ. 282, 6 καί 283, 7), έν τούτοις ούδόλως 
ποιείται μνείαν περί τών μνημοσυνών τοϋ πατρός του Γεωργίου. Τοϋτο έξηγεΐται μό¬ 

νον, εάν δεχθώμεν ότι ό Γεώργιος Άκροπολίτης είχε φροντίσει ήδη περί τοϋ θέματος 
έν τω τυπικφ τής μονής τής Άναστάσεως, τής όποιας υπήρξεν ανακαινιστής καί κτήτωρ. 

2. Λόγος..., σ. 282, 7. Ή μονή αύτη ήνώθη διά Χρυσοβούλλου τοϋ αύτοκράτορος 
Ανδρονίκου τοϋ Β' μετά τής μονής τής Θεομήτορος, τής έν τφ Γαλησίφ δρει κείμενης 
καί ίδρυθείσης παρά τοϋ άγιου Λαζάρου. Πρβλ. Ρ. Μ ί 1ί 1 ο δ ί ο Ιι καί 3. Μ ϋ 11 ε γ, 

ένθ’ άνωτ., τ. V, 1887, σσ. 264 - 267. 

3. Λόγος..., σ. 283, 8 
4. ΡΙαοίόε δε ΜεεδίεΓ, Γβδ ΐγρίςαεδ δε Γοηά&ΐίοη (Τυπικά Κτητορικά), 

Αΐίΐ όεΐ V ΟοηβΓβδδο ΙηίεΓΠ&ζΐοη&Ιε ώ δΐιιώ ΒίζαηΙΐηί, Π, Κόπια 1940, σσ. 504 - 505. 

5. Λόγος..., σ. 284. 
6. Πρβλ. Ο. \ν. Η. 1.3 γπ ρ ε, Α Ραίπδΐΐο ΟτεεΚ Γεχϊεοη, Οχίοπΐ 1961 - 1966. 
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έν τή νέα ελληνική, ... χριστιανών απελαννονσι των πασχόντοη’ συν ούδενί 
περιέργφ καί μαγικώ ή φαρμακευτικοί πράγματι, αλλά μόνη ευχή και, όρκώ- 

σεσιν άπλονστέραις και όσα αν δύναιτο προσάγειν άπλούστερος άνθρο)πος 1, 

έχει δμως διάφορον ενταύθα σημασίαν. 

Έν τφ χωρίω, ήρκει μεν ονν, δπερ εφην εις δρκωσιν εύλογον τε και 
ενπαράδεκτον 2, του λόγου του "Ακροπολίτου ή λέξις δρκωσις έχει την αύτήν 
προς τάς λέξεις δρκωμα, ορκωμοσία, εξόρκωσις σημασίαν. Τούτο καταφαί¬ 

νεται έκ της έννοιας του κειμένου. Ό Άκροπολίτης επιθυμεί να δέσμευση 
τούς μοναχούς δτι θά τηρούν τάς έντολάς αύτοϋ εις το διηνεκές τά δέ προς 
τούτο επιχειρήματα αύτοϋ είναι δυνατόν νά συντελέσουν εις την μεθ’ δρκου 
δέσμευσιν των μοναχών, διότι δεν είναι παράλογα καί ευκόλως δύνανται νά 
γίνουν παραδεκτά. 

Έν σ. 280, 3 του λόγου άναγινώσκομεν ...και των σνγχωσμάτων 
τό τε εμβαδόν τούς τε θεμέθλονς και τά κύκλω τούτων άποκαθάρασιν. .... 

Παρατηρητέον δτι αντί τους θεμέθλονς έπρεπε νά ύπάρχη τό ορθόν τά 
θέμεθλα, διότι τύπος ο θέμεθλος είναι αμάρτυρος καί αθησαύριστος έν τοΐς 
λεξικοΐς. Πιθανόν ό συγγραφεύς έχρησιμοποίησε τον τύπον ο Θέμεθλως 
κατ’ αναλογίαν προς τό ο θεμέλιος. 

Ή έπιγραφή του λόγου έν τφ Άμβροσιανφ κώδικι Η 81 δΐιρ. εΰρηται 
έν Γ. ΙΙΙν, ήτοι έν τω πίνακι περιεχομένων αύτοϋ τφ συνταχθέντι ύπό μετα- 

γενεστέρας χειρός και ούχί έν Γ. 232ν προ του κειμένου τοϋ λόγου. 

Έκ τίης έκ νέου άναγνώσεως των ίϊ. 232ν - 237ν τοϋ κώδικος τούτου, 

έν οίς περιέχεται ό λόγος, προέκυψαν τά έξης3 : 

σ. 279, 1 αντί .. .και νπέρ τοϋτο εύ είναι γραπτέον και νπέρ τον τό εϋ 
είναι, δπερ παρέχει ό κώδιξ καί είναι·απολύτους.σύμφωνον προς 
τον νουν τοϋ χωρίου. 

σ. 280, 3 αντί αναλίσκετε τε όπόσα γραπτέον αναλίσκετε όπόσα. 

σ. 281, 5 άντί καθ’ εκείνην γραπτέον κατ εκείνην. 

σ. 281, 5 άντί των τί με των συνήθων γραπτέον των τί με σννήθος. 

σ. 281, 5 άντί των καθ' αίμα προσήκοντος γραπτέον των καθ5 αΐμά μοι 
προσηκόντων. 

σ. 281, 5 άντί ο γε οι γραπτέον ο γέ οι. 

1. Ώριγένους κατά Κέλσου VII, έν ΡΟ, τ. 11, στ. 1425. 

2. Λόγος..σ. 284. 
3. Άρκουμαι εις τήν παράθεσιν των διαφόρων μέν όρθών όμως γραφών τοΟ κώδικος 

των μή σημειουμένων έν τφ κριτικω ύπομνήματι, ένω κανονικώς θά έπρεπε νά έπιχειρηθη 
νέα έκδοσις τοΟ κειμένου1 δυστυχώς όμως δέν κατέστη δυνατή ή αφιξις και τών μικροται- 
νιών τών ύπολοίπων κωδίκων (Ρ&Πδίηιΐδ §Γ3<?ο. 3088 καί δυρρί. §Γ3εε. 270) τών περιεχόν- 

των επίσης τον λόγον. 

16-1-1971 
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σ. 282, 6 ό κώδιξ παρέχει τήν γραφήν ϊδιάττα, 6 έκδοτης έγραψεν ιδιάττα, 

νομίζομεν δμως δτι πρέπει νά διορθωθή έν τφ κειμένω εις ϊδι’ 

άττα, ώς είναι τό ορθόν. 

σ. 282, 6 άντί καί ταϋτα γραπτέον καί ταντά. Όμοίως άντί ναω γραπτέον 

νε$- , * , 
σ. 284, 8 αντί νυν καί αεί καί εις τους αιώνας, γραπτέον νυν και εις τους 

αιώνας. 

Όρθότερον είναι τό άττικόκλιτον όνομα νεώς νά μή περισπαται έν τή 
δοτική πτώσει παρά τήν αντίθετον γραφήν τοϋ κώδικος (πρβλ. π.χ. σσ. 

281, 5 καί 282, 6) δεδομένου δτι έν τφ κώδικι αί λοιπαί πτώσεις βαρύνονται. 
Διορθωθήτωσαν έπίσης καί έμφανή τινα τυπογραφικά αβλεπτήματα . 

σ. 279, 1 άντί ών γραπτέον ών. 

σ. 279, 2 άντί *Ελένης γραπτέον 'Ελένης. 
σ. 279, 2 άντί προσκοδίαν γραπτέον προσδοκίαν. 

σ. 281, 5 άντί θές γραπτέον χθές. 

σ. 281, 5 άντί οϊσθα γραπτέον οϊσθα. ? 

σ. 283, 17 άντί ον γραπτέον ον. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΑΝΑΦΗΣ 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 
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ΝΕΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
«πάνυ ωφέλιμον καί πλονοιώτατον» 

Έν τή βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Εύγενίδου άπόκειται χειρόγραφος 
κώδιξ περιέχων νομοκάνονα του τύπου ναμοκάνονον πάνυ ωφέλιμον και πλον- 

σιώτατον ώς θα δειχθή. κατωτέρω Κ 
Ό κώδιξ είναι χαρτώος, άρίστης καταστάσεως, διαστάσεων 15,8 X 

10,6 έκ. Ήτο έσταχωμένος διά ξύλου περιβεβλημέϋου ύπό δέρματος μελα¬ 

νός, επί τοΰ όποιου υπήρχον έντετυπώμένα κοσμήματα άρίστης τέχνης 
(σφζεται νυν μόνον τό τελευταίον εξώφυλλου τής στάχώσεώς ώς και μικρόν 
τμήμα έκ τοΰ δέρματος τοΰ καλύπτοντος τήν ράχιν, δπερ επίσης εφερεν 
έντετυπωμένα κοσμήματα). Ό κώδιξ ήσφαλίζετο διά θήλυκωτήρων. Ή γρα¬ 

φή έπιμεμελημένη δυνατόν νά άναχθή εις τά τέλη τοΰ ΙΤ' ή τάς άρχάς τοΰ 
ΙΖ' αίώνος.Ό κώδιξ άλλως αχρονολόγητος. Έν τω κειμένφ υπάρχουν έρυ- 

θρόγραφα αρχικά έκάστου κεφαλαίου και έκάστης παραγράφου. Επίσης δΤ 
έρυθράς μελάνης σημειοΰνται έν τω κειμένφ οί άριθμοί των κεφαλαίων, 

οί έν τω κειμένφ έπαναλαμβανόμενοι ένίοτε τίτλοι κεφαλαίων έκ τοΰ πί- 

νακος περιεχομένων ώς καί πάσα άλλη χαρακτηριστική ένδειξις (πηγαί, 
έξ ών έλήφθησαν μαρτυρίαι, αί λέξεις ερώχησις, άπόκρισις, έτερον κλπ.). 

Τά δΤ έρυθρών γραμμάτων σημειούμενα έγράφησαν ύπό τοΰ έρυθρογράφου 
μετά τό πέρας τής γραφής τοΰ κώδικος1 2. Επίσης δι’ έρυθράς μελάνης 
διωρθώθησαν όρθογραφικά τινα σφάλματα ή συνεπληρώθησαν λέξεις 
(φφ. 69 και 81). Προ τής αρχής έκάστης ένότητος υπάρχουν κοσμήματα 
πολύχρωμα (φφ. 1 καί 17ν). Ό χάρτης είναι χονδρός, δυτικής προελεύσεως- 

1. Περί τοΰ περιεχομένου των νομοκανόνων τοΰ τύπου τούτου ώς καί σύντομον 
ιστορίαν τής έξελίξεως τής περί αυτούς ένασχολήσεως των μελετητών βλ. έν X π υ ρ ί- 
δωνος Ν. Τρωιάνου, Νομοκάνονον «πάνυ ωφέλιμον και πλονσιώτατον», υπ άρι- 

θμόν 8 κώδιξ τής Λίνδου, Άρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου ΚΓ', 1968, 

σσ. 38-42, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. Τον φίλον κ. Τρωιάνον εύχαριστώ θερμώς, 

διότι εθεσεν εις τήν διάθεσίν μου τάς φωτογραφίας τοΰ κώδικος τής Λίνδου καταστήσας 
ούτως εφικτήν τήν σύγκρισιν τοΰ περιεχομένου τοΰ κώδικος τούτου προς τό τοΰ νΰν 
εξεταζόμενου. 

2. Πρβλ. π.χ. έν φ. 11ν τήν μή συμπλήρωσιν τοΰ κενού διά τοΰ γράμματος Ε, τά έν 
ταΐς ύποσημειώσεσι 1, σ. 469 καί 1, σ. 470 τής παρούσης αναγραφόμενα καί τήν 
δι’ έρυθράς μελάνης έκ νέου γραφήν των δύο στιγμών έν τέλει έκάστου κεφαλαίου ή 
παραγράφου. 
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υδάτινον σημεϊον : Κεφαλαΐον γράμμα. Β (φφ. 25, 33, 67, 74, 92, 99, 121). 

Ό κώδιξ είναι κολοβός, τά δέ άποτελοΰντα αυτόν τετράδια άριθμοΰνται 
δΤ ελληνικής άριθμήσεως άναγραφομένης έν τφ άνω δεξιώ τής φας μέχρι 
καί τοΰ δεκάτου τρίτου, ένώ άπό τοΰ δεκάτου τετάρτου καί εξής ή αρίθμη- 

σις συνεχίζεται δΤ αραβικών αριθμών. Τά πρώτα 3 φύλλα αποτελούν έν 
τριάδιον φέρον αριθμόν α'. Τά επόμενα 3 φύλλα αποτελούν άλλο τριάδιον 

φέρον αριθμόν δ'. 
Μεταξύ δέ τοΰ πρώτου και τοΰ τετάρτου τριαδίου έχουν έκπέσει έτερα 

δύο τριάδια καί ούχί τετράδια ώς έκ τής θέσεώς των. Άπό τοΰ εΓ τετραδίου 
μέχρι καί τοΰ τελευταίου σφζομένου ιη' ταΰτα συντίθενται έκ τεσσάρων 
δίφυλλων. Άρα μεταξύ των φύλλων 1Γ καί 7Γ έχουν έκπέσει 12 φύλλα, ώς 
άποδεικνύεται δέ έκ τής παραβολής των περιεχομένων τοΰ κώδικος προς 
τά περιεχόμενα τοΰ νομοκάνονος τής Λίνδου, ούτος υπολείπεται κατά έν 
τετράδιον διά νά θεωρηθή πλήρης, ήτοι έχει έκπέσει τό 19ον τετράδιον 

μόνον ι. 
Έν τοΐς εφεξής χωροΰμεν εις τήν έξέτασιν τοΰ περιεχομένου τοΰ 

κώδικος. Επειδή προηγήθη ή άρίστη όντως καί μεθοδική αναγραφή των 
περιεχομένων τοΰ νομοκάνονος τής Λίνδου παρά τοΰ κ. Τρωιάνου, έκρίθη 
περιττή ή αναγραφή των άρχοτελειών άπάντων των κεφαλαίων τοΰ περι- 

γραφομένου νομοκάνονος, οστις άνήκει, ώς προκύπτει έκ τής παραβολής 
τοΰ περιεχομένου αύτοΰ προς τά περιεχόμενα τοΰ κώδικος τής Λίνδου, εις 
τον αυτόν τύπον. Θά σημειώσωμεν μόνον τάς ύπαρχούσας διαφοράς ώς 
προς τά κεφάλαια ή τάς παραγράφους, μή έκτεινόμενοι καί εις τήν παρά- 

θεσιν των διαφορών ώς προς τάς γραφάς 3. Τούτο άλλωστε, στηριζόμενος 
έπί άπάντων των κωδίκων τών περιεχόντων νομοκάνονας τοΰ περιγραφομέ- 

νου τύπου, θά πράξη ό μέλλων νά έκδώση τό κείμενον κριτικώς. 

Έν τοΐς 12 φύλλοις τοΰ Ε, τά όποια έξέπεσον, περιείχοντο έκ μέν τοΰ 

πίνακος περιεχομένων αί έπιγραφαί τών κεφαλαίων πζ' - σλ' έκ δέ τής 
εισαγωγής τοΰ κειμένου τά κεφάλαια I, II, καί αί τρεις πρώται παράγραφοι 

τοΰ ΪΠ 3. 

1. Ό Κώδιξ τής Λίνδου σύγκειται έκ 230 φύλ?„ων. Ό νΰν περιγραφόμενος περιέχει 
μέχρι καί τής τετάρτης παραγράφου τοΰ σκζ' κεφαλαίου, τής περιλαμβανόμενης έν τφ 
218 φύλλφ τοΰ κώδικος τής Λίνδου. Λί υπόλοιποι παράγραφοι τοϋ κεφαλαίου ώς καί τά 
έναπομένοντα σκη', σκθ' καί σλ' κεφάλαια έν μέν τω τής Λίνδου καταλαμβάνουν τά φύλλα 
217ν - 230Γ, έν δέ τώ τοΰ Εόγενιδείου κώδικι θά ήρκουν 8 φύλλα μόνον, λαμβανόμένης 
ύπ’ όψιν τής πυκνοτέρας γραφής αύτοΰ ώς και τών μικροτέρων γραμμάτων. 

2. Ή άναφορά εις τά περιεχόμενα τοΰ νομοκάνονος τής Λίνδου θα γίνεται εις τάς 
σελίδας τής μελέτης τοΰ κ. Τρωιάνου, ένθ’ άνωτ. ΚΓ', 1968, σσ. 38 - 53, 97 - 118, 162 - 176 

καί ΚΔ', 1969, σσ. 35-55. Διά τοΰ Λ θά χαρακτηρίζεται έν τοΐς εφεξής ό τής Λίνδου, 

διά δέ τοΰ Ε ό τοΰ Εύγενιδείου Τδρύματος κώδιξ. 

3. Τρωιάνος, σσ. 42 - 44. 
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σ. 45 Τό τέλος της παραγράφου 2 διορθωθήτω είς : 

.. .εκεί όποϋ λέγει διά τά περίοπτα, ήγονν τά φυλακτά. 

Προ τής παραγράφου 3 ύπάρχει εν τφ Λ και Ε καί άλλη παράγραφος 

τής οποίας : 

Άρχ. : "Ομοίως και τά περιβάμματα, ήγονν μετάξια.. . 

Τέλ. .. .ή ποιοϋσι σκουρίκια των παιδιών τή μεγάλη πέμπτη. 

Επίσης τό τέλος τής παραγράφου 3 διορθωθήτω εις : 

. . . ώς φόνισσα κανονίζεται. 
Προ τής παραγράφου 4 υπάρχει έν τφ Λ καί Ε καί άλλη παράγραφος, 

τής οποίας : 

Άρχ. ΕΙ δέ έμαντενθη νά Ιδη. . . 

Τέλ. . . . κατά τον ξ' κανόνα τής τρούλλης. 

σ. 46 Τό τέλος τής παραγράφου 8 είναι : 

. . .τοϊς κανόσι σννήρμοσται κατά τον Ματθαίον. 

σ. 50 Τό τέλος τής παραγράφου 1 του κε' κεφαλαίου διορθωθήτω είς : 

. . ,μή πέση έξω και πατηθή. 

Προ τής παραγράφου 2 του αύτοϋ κεφαλαίου ύπάρχει έν τω Λ καί Ε 

καί άλλη παράγραφος τής όποιας : 

Άρχ. : 'Ομοίως πάλιν νά έχης και άλλον τόπον άπάτητον. . . 

Τέλ. . . .διότι μέγα άγιασμα είναι. 

σ. 52 Πρό του έπιτρέπειν τής έπιγραφής τοϋ κεφαλαίου λς' προστεθήτω 
τό μή, δπερ ύπάρχει είς άμφοτέρους τούς κώδικας. 

Τό τέλος τής παραγράφου 3 τοϋ λζ' κεφαλαίου είναι : 

• · ·7,θή άπελθεϊν εις βαλανεϊον. 
Ώς παράγραφος 4 τοϋ αύτοϋ κεφαλαίου έν τω Λ καί Ε ύπάρχει : 

Άρχ. 'Ωσαύτοις και λαϊκός, οντε μετά τό... 

Τέλ. . . . Οντε εάν άπέλθη εις βαλανεϊον χρή κοινωνήσαι. 

σ. 97 Έν τω Ε μετά την παράγραφον 2 τοϋ μβ' κεφαλαίου δεν διακρίνεται 
παράγραφος 3, ήτις περιέχεται όμως έν τή 2α. 

σ. 100 Πρό του κεφαλαίου ξα' έν τω Λ καί Ε ύπάρχει: 

τοϋ Βαλσαμώνος. 

σ. 102 Παράτό κεφάλαιον ξθ' καί έν τή φα, τοϋ Ε (φ. 4ν) ύπάρχει διά χει- 

ρός μεταγενεστέρας : 

λάθος έστί. 
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σ. 103 Παρά τήν παράγραφον 2 τοϋ κεφαλαίου οβ' ύπάρχει είς άμφοτέρους 

τούς κώδικας : 

σημείωσαι. 

σ. 104 Προστεθήτω έν παραγράφω 1 τοϋ κεφαλαίου ογ : 

Τέλ. . ..και χωρίς των κοινών νηστειών ι. 

σ. 106 Τό έν έπιγραφή τοϋ κεφαλαίου πδ' περί τον κρατούσαντος διορθω- 

θήτω είς περί τοϋ κρατήσαντος. 

σ. 107 Έν τω Ε αί παράγραφοι 1 καί 2 τοϋ κεφαλαίου πη αποτελούν μίαν 

παράγραφον. 

σ. 108 Έν τω τέλει τής παραγράφου 1 τοϋ κεφαλαίου Χ.6 ό Ε παρέχει: 

ποιείτω μετάνοιας ο . 

σ. 111 Έν τέλει τής παραγράφου 1 τοϋ κεφαλαίου ργ ό ^Ε παρέχει: 

μετάνοιας καθ' έκάστην ρ'. 

σ. 114 Τό τέλος τής παραγράφου 9 τοϋ κεφαλαίου ρκβ είναι : 

. . .και έξ αυτόν τελευτήσει χρόνους ς' και τά λοιπά. 

Ώς παράγραφος 10 τοϋ αύτοϋ κεφαλαίου έν τφ Λ καί Ε ύπάρχει : 

Άρχ. Ακούσιος δέ νοείσθω φόνος... 

Τέλ. . . .μετάνοιας καθ' έκάστην τ’. 

σ. 116 Τό τέλος τής παραγράφου 2 τοϋ κεφαλαίου ρκη’ είναι : 

.. .κατά τον άγιον 'Ιωάννην τον Νηστευτήν. 

Ώς τρίτη παράγραφος έν τφ Ε υπάρχει : 

1. Οΰτω λήγει ή παράγραφος είς άμφοτέρους τούς κώδικας. Ή άταξία περί τήν 
άρίθμησιν τών κεφαλαίων τοϋ κωδικός Λ ή σημειουμένη έν σ. 104, ύποσημείωσις 54, 

δεν παρατηρείται είς τόν Ε. Τό φερόμενον ώς κεφάλαιον ογ' 1, Περί τής διαιτης τής με¬ 

γάλης τεσσαρακοστής, δεν άριθμεΐται Ιδιαιτέρως έν τω πίνακι περιεχομένων τοϋ Λ, προ¬ 

φανώς έκ παραδρομής τοϋ γραφέως, ένώ έν τώ άντιστοίχω πίνακι τοϋ Ε όρθώς άριθμεΐται 
ώς οδ'. Τήν αύτήν άρίθμησιν φέρει καί έν τφ κειμένω. Επομένως πρέπει νά διορθωθη 
ή άρίθμησις τών κεφαλαίων τών περιεχομένων είς τήν σ. 104 ώς έξης : ογ' 1 - οδ', 
οδ' = οε', οε'= ος', ος' = οζ' καί οζ' = οη'. Οϋτω θά έπρεπε νά αύξηθή κατά έν ή 
άρίθμησις απάντων τών κεφαλαίων τοϋ Ε, Τοΰτο όμως δεν συμβαίνει, διότι τό έν τώ πί- 

νακι περιεχομένων τοϋ Ε φέρον αριθμόν οζ' κεφάλαιον, Περί τής μεγάλης Πέμπτης, παρα- 

λείπεται έν τφ κειμένφ, τοϋ κεφαλαίου οη' τοϋ πίνακος, Περί τής νηστείας τών Χριστου¬ 

γέννων, τών άγιων *Αποστόλων και τής Θεοτόκον, άριθμουμένου πλέον ώς οζ. 
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, Άρχ. 'Ο(μοίως) δε (ι)) έν άγκυρα σύνοδος...1 ■ . · 

Τέλ. . . . ομοίως καί τάς δώονσας τα τοιαϋτα. 

σ. 117 Έν τω Ε αί παράγραφοι 2 και 3 του κεφαλαίου ρλα αποτελούν μίαν 
παράγραφον. Τούτο βεβαίως οφείλεται εις σφάλμα του γραφέως, 
διότι έν φ. 77 του αύτου κώδικος καί εις παρομοίαν περίπτωσιν δια- 

κρίνεται νέα παράγραφος. . 

σ. 163 Τό τέλος τής παραγράφου 3 του κεφαλαίου ρλθ' είναι : 

. . .οντω καί οι εναγείς μιαίνονσι. 
Ώς τετάρτη παράγραφος έν τω Λ και Ε ύπάρχει: 

Άρχ. 'Ομοίως καί ό λγ' κανών. . . 

Τέλ. . . .ή λαμβάνειν έξ αντοϋ ευλογίαν τίποτε. 

σ. 165 Μεταξύ των παραγράφων 3 καί 4 του κεφαλαίου ρνγ παρεμβάλλεται 

έν τω Λ καί Ε νέα παράγραφος, τής οποίας : 

Άρχ. Ό κλεπτών ρούχα ή άλλα τινά φορέματα Λ . 

Τέλ. .. .μετάνοιας καθ' έκάότην τ'. 
Τό τέλος τής παραγράφου 3 τού κεφαλαίου ρνδ είναι. 

. χρόνους ιέ μη κοινωνήση κατά τον άγιον Γρηγόριον Νύασης. 

Ώς τέτάρτη παράγραφος έν τω Λ καί Ε ακολουθεί ή . 

Άρχ. 01 τά άλλότρια άρπάζοντες. . .2 

Τέλ. . . . εοτωααν ακοινώνητοι χρόνους γ καί τά λοιπά. 

σ. 169 Ή αρχή τής παραγράφου 2 τοΰ κεφαλαίου ρςε διορθωθήτω εις 
Είς: ώς άπαντα έν τω Ε. Βεβαίως έν τω Α προ τού εις έγράφη τό γράμ¬ 

μα Ε, τούτο όμως ώφείλετο εις σφάλμα τοΰ έρυθρογράφου μή ίδόντος 

οτι ήτο ήδη γεγραμμένον τό ε τοΰ εις. 

1. Έν τφ κώδικι υπάρχει μόνον έν ερυθρόν Ό. Προφανώς ή μή συνέχισις εις Ομοίως 

οφείλεται εις παράλειψιν του έρυθρογράφου. Πιθανόν όμως ό έρυθρογραφος νά έπεθυμει 
νά γράψη Ή, δπερ ουδόλως αντιβαίνει εις τον νοΰν τοΰ χωρίου. Νομίζομεν ότι και έν τω 
Α πρέπει νά δεχθώμεν τήν υπαρξιν τρίτης παραγράφου, διότι μετά τήν λέξιν νηστευτψ 
ακολουθούν άνω καί κάτω στιγμή, χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοΰ πέρατος τοΰ κείμενου 
των παραγράφων, ό δέ έρυθρογράφος δεν έγραψε τήν άρχικήν λέξιν Όμοίως ή τό 

γράμμα 'Η· ,. 
2. Έν τω Ε αντί τοΰ όρθοϋ 01 έν τφ κειμένφ αναγράφεται Ει. Τοϋτο δε είναι σφαλμα 

τοΰ έρυθρογράφου, διότι προ τοΰ ι τοΰ κειμένου προσέθηκε Ε άντί Ο. Έν τφ Λ υπάρχει 
μόνον τό ι πρό τής λέξεως τά, του έρυθρογράφου λησμονήσαντος προφανώς νά πρόσ¬ 

θεση τό Ο. · ·- 
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σ. 169 Τό κεφάλαιον ρο' αντιστοιχεί προς τό ροα του Ε, τό δέ ροα' προς 
τό ρο'. 

σ. 172 5 Εν τέλει τής παραγράφου 1 του κεφαλαίου ρπβ’ ό Ε παρέχει : 

μετάνοιας ρ' καί τα λοιπά. 

σ. 174 Μεταξύ τών παραγράφων 1 και 2 του κεφαλαίου άπαντςί έν 
τφ Α και Ε και νέα παράγραφος, τής όποιας : 

Άρχ. 'Ο δε τετράγαμος παρέβη τόν νόμον. . . 

Τέλ. . . .χρόνους η επιτιμάσθω, μετάνοιας ρ'. 

σ. 176 Μετά τό πέρας τής παραγράφου 1 τού κεφαλαίου σζ' έν τφ Ε κεΐται : 

έτερον. 

σ. 35 1 Τό τέλος τής παραγράφου 2 του κεφαλαίου σια' έν τφ Ε είναι: 

. .. έπιμένουσι τη παρανομία. 

Ώς παράγραφος 3 υπάρχει: 

Άρχ. 'Ο τοκιστής έστω ακοινώνητος. . . 

Τέλ. .. .μετάνοιας καβ* έκάστην ρ'. 

Τάς ανωτέρω άναγραφείσας όρχάς των νέων παραγράφων ό αναγνώστης 
πρέπει νά τάς προσθέση εις τόν έν τέλει τής μελέτης τοϋ κ. Τρωιάνου αλφα¬ 

βητικόν πίνακα2. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΑΝΑΦΗΣ 

1. Σ π. Τρωιάνου, Νομοκάνων..., ενθ’ άνωτ., ΚΔ', 1969. 

2. Αύτόθι, σσ. 42 - 55. 

ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
(Προσθήκη εις τάς σσ. 170-210) 

Ό κ. I. Καλογήρου ενς άνακοίνιοσίν του γενομένην εις τό αύτό Συνέ¬ 

δρων τοϋ Βεπ καί δημοσιευθησομένην επίσης είς τά πρακτικά αυτου 
ελληνιστί, ύπό τόν τίτλον «Ή εγκαθίδρυσή "Ελληνας αρχιεπίσκοπον εις 
Βενετίαν κατά τά τέλη τον Κ' αϊ&νοςυ, πραγματεύεται δια μακρών περί 
τής προσωπικότητος καί τών θεολογικων συγγραφών του Γαβριήλ Σεβηρου 
καί υποστηρίζει ότι ή εις Βενετίαν έγκαθίδρυσίς του ως αρχιεπίσκοπου 
Φιλαδέλφειας (1577) είχε σκοπόν νά διευκολυνη τας έπαφας και συνεννοη 
σεις τοϋ οικουμενικού πατριάρχου Ίερεμίου Β' μετά τών Γερμανών Δια- 

μαρτυρομένων τής Τυβίγγης. Αέν θά εΐχον δυσκολίαν να δεχθώ την πο 
θεσιν ταύτην τοϋ άξιοτίμου καί φίλου συναδέλφου, αν ουτος προσεκομιζ 
υπέρ αυτής πειστικός μαρτυρίας. Οδδεμίαν όμως τοιαυτην παρουσίασε 
δυστυχώς. Τουναντίον τά νέα στοιχεία τά όποια ήλθον ε|ς φως δια της εν τ , 

τόμω τοΰτω δημοσιευόμενης μελέτης μου επιβάλλουν να δεχθωμεν ως 
μόνην δυνατήν τήν περί σχεδίου συγκροτήσεως όρθοδοξου Συνοδού έν Κρή¬ 

τη έκδοχήν, τήν όποιαν υποστηρίζω έν αότή. Διά νά δείξω ποσον η υπόθε¬ 

σές τοϋ κ. Καλογήρου συγκρούεται πρός τά ιστορικά δεδομένα, αρκουμαι 

νά σημειώσω τά Ακόλουθα: , , „ ~ 
1) Οϋδεμίαν μαρτυρίαν έχομεν περί σχέσεων και επαφών τοϋ Σ-βηρου 

μετά τήν έγκατάστασίν του είς Βενετίαν μετά τών έν Γερμανία Λουθηρανών 
πρός συνέχισιν τοϋ μετά τής ορθοδόξου Εκκλησίας δογματικού διάλογου. 

Ή πρός τόν Κρούσιον άλληλογραφία του, άρξαμένη πολύ βραδυτερον, μόλις 
τό 1580, δτε πλέον ό δογματικός ούτος διάλογος έβαινε πρός το τέρμα του 
(θά διακοπή όριστικώς τό έπόμενον έτος 1581), άφεώρα εις φιλολογικά 
θέματα, περί τών οποίων κυρίως τόν ήρώτα ό σοφός Γερμανός ελληνιστής. 

2) Είς οδδεμίαν πρός τόν πατριάρχην Ιερεμίαν Β’ επιστολήν του ο 

Σεβήρος ποιείται τήν παραμικρόν νύξιν περί τής υποτιθέμενης αποστολής 

τοϋ ταύτης καί περί έπαφών του μετά προτεσταντικών κύκλων. 

3) Τά γραφέντα καί ύπό παλαιοτέρων μελετητών περί του οτι ό Σεβήρος 
έν Κωνσταντινουπόλει συνειργάσθη είς τήν σύνταξιν τής πρώτης αποκρι- 

σεως τοϋ Ίερεμίου Β' πρός τούς Διαμαρτυρομένους είναι εσφαλμένα διότι, 

ώς απέδειξα έν τή παρούση μελέτη (σ. 195 καί σημ. 9), ό Σεβήρος ήλθε το 
πρώτον είς Κωνσταντινούπολή έκ Κρήτης μόνον μετά τόν Μάρτιον του 

1576, δτε ή πρώτη άπόκρισίς τοϋ Ίερεμίου εϊχεν ήδη (άπό τής 30 Αύγου¬ 

στου 1575) συνταχθή έν σχεδίω. Τό ότι έδόθη καί είς αυτόν έν Κωνσταντι- 

νουπόλει άντίτυπον τής «Αύγουσταίας Όμολογίας» έκ τών έκ Τυβίγγης 
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σταλέντων τη 18 Αύγουστου 1575 δέν αποδεικνύει τήν συνεργασίαν του 
ουδέ τό ότι εύρίσκετο ήδη έν Κωνσταντινουπόλει κατά τήν ημερομηνίαν 
ταύτην, διότι ασφαλώς τώ αντίτυπα εφϋασαν και διενεμήΟησαν βραδύτερον. 

Αλλά βεβαίως καί αν ύποτεΟή ότι ό Σεβήρος συνειργάσΟη εις τήν σύνταξιν 
τής άποκρίσεως, καί πάλιν δέν έπεται άναγκαίως ότι εστάλη εις Βενετίαν 
πρός συνέχισιν του διαλόγου. 

4) Κατά τον χρόνον τής χειροτονίας τού Σεβήρου εις μητροπολίτην 
Φιλαδέλφειας (Ιούλιος 1577) ό Ιερεμίας Β', όστις ειχεν άποστείλει ήδη 
από τού παρελθόντος έτους τήν πρώτην του άπόκρισιν εις Τυβίγγην, δέν 
είχε λάβει είσέτι τήν άνταπάντησιν των Διαμαρτυρομένων (αυτή έλήφΟη 
τήν 31 Δεκεμβρίου) ούδ’ έγνώριζε καν άν Οά έλάμβανεν άνταπάντησιν, καί 
επομένως ούδένα λόγον είχε ν' άναθέση εις τον Σεβήρον αποστολήν διά 
ζήτημα τό όποιον πιθανώτατα έθεώρει λήξαν. 

5) "Αν 6 Σεβήρος είχε χειροτονηθή υπό τού Ίερεμίου διά νά σταλή 
εις Βενετίαν πρός διευκόλυνσιν των μετά των Λιαμαρτυρομένιον επαφών, 

τό γεγονός τούτο ούδαμώς θά ήδύνατο νά διαφύγη τήν προσοχήν του έν 
Κωνσταντινουπόλει χάρίν ακριβώς των επαφών τούτων άποσταλέντος 
προτεστάντου εφημερίου τής αύτόθι Γερμανικής Πρεσβείας Στεφάνου 
ΟβιΉοΙι, ό όποιος έπληροφόρει άδιαλείπτως και μετά ζήλου τούς έν Γερμα¬ 

νίά θεολόγους έπι τής όλης πορείας των διαπραγματεύσεων καί έπι των 
λεπτομερειών και παρασκηνίων τής συντάξεως τής άποκρίσεως, ώς καί 
περί τών εις αυτήν συνεργαζομένΐΰν προσώπων. Ό ΟογΙ&οΙι λοιπόν όχι 
μόνον δέν περιλαμβάνει μεταξύ τών προσώπων τούτων τον Σεβήρον, όχι 
μόνον δέν γράφει περί σχετικής εις Βενετίαν αποστολής του, άλλα καί 
είναι ακριβώς εκείνος ό όποιος μας παρέχει τήν εΐδησιν περί τού ότι ό 
Σεβήρος έχειροτονήθη μητροπολίτης τή αποκλειστική ένεργεία τού Γεο- 

ηΐηο δβτνο, ήτοι τού προτείναντος τήν συγκρότησιν ορθοδόξου Συνόδου έν 
Κρήτη καί προστάτου του Σεβήρου. 

6) Τέλος, άν ό Σεβήρος είχεν έπωμισθιή τοιαύτην σοβαράν έκ μέρους 
του πατριάρχου αποστολήν έν Βενετία, δέν θά έζήτει, μόλις έφθασεν έκεΐ, 

διά τής ύπ’ εμού προσφάτους έκδοθείσης έκκλήσεώς του πρός τον Δόγην, 

νά έπανέλθη καί νά έγκατασταθή εις Κρήτην ουδέ θά έπέσυρεν αμέσως διά 
των ενεργειών του τήν μήνιν τού πατριάρχου, ώς έδειξα ανωτέρω στηρι- 

ζόμενος έπι μαρτυριών, τάς οποίας δέν είχεν ύπ’ όψει ό κ. Καλογήρου. 

Αί γνώμαι καί αί είκασίαι τών παλαιοτέρων ή καί τών συγχρόνων 
μελετητών, όσον σεβαστοί καί αξιόλογοι καί άν είναι ούτοι, δέν δύνανται 
νά γίνωνται δεκταί, όταν δέν τεκμηριώνονται δΓ απτών αποδείξεων καί όταν 
έρχονται εις άντίθεσιν πρός τά χρονολογικά δεδομένα καί πρός τάς μαρτυ¬ 

ρίας τών εγγράφων. 

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 

ΠΩΣ ΕΙΔΟΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 

ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ * 

«Ώ πάλι;, πάλες ιϊΟκμ πασών κεφαλή! Ώ πάλα, πόλις, κίτρον τών τεσσάρων τον 

κόσμον μερών! ’β πύλες, πάλες. Χριστιανών καύχημα καί βαρβάρων 
αον τό κάλλος, παράδεισε; πον σου ή των χαρίτων του γεύματος ευεργετική ρωαις φ χ )ς 
τε καί σώματος; 'ποβ.τά τό» Αποστόλων τοΰ Κυρίου μου σώματα; . . τα των οσίων 

Αα,,α; πού τα τών μαρτύρων;... Ώ ναέ, Λ ίπίγειε εύραν , ώ ούρανιον 
ώ κάλλος εκκλησιών, ώ νόμοι παλαιοί τε καί νέοι, ώ Οεολωγιαι σαρκοφορων αγγέλων, & 

διδασκαλία, πνευματοφάρων ανθρώπων, ώ παιδαγωγία, ημιθέων ήρωων & “ 

στρατός!.. . Σήμερον συγκαλώ πάντα καί ώς έμψυχα σννθρψω. Ιερεμίαν εχων εξαρχον της 

ΰεε,νής τραγωδίας : "Πώς έκάθ,σε μόνη ή Πόλις ή πεπληθυμμενη λαών; εγεννηθη ως 

Ζα \. ίζΖα ί χώραις έγεννήβη είς φόρον, κλαίονσα εκλαυσε, έν νυκτί κα, τα δάκρυα 

αύτης έπι τών σιαγόνων αύτής καί ούχ υπάρχει ό παρσκαλών αυτψ απσ πάντων των άγα- 

πώΖων αύτήν,.Ι’.Ποία τοίνυν γλώσσα ίήιοχύσει τον είπείν καί όαλησαι την γενομενψ 

Ιν τή Πόλει συμφοράν καί τήν δειφ αΐχμαλσοσίαν καί τψ πίκραν μετοικιαν φ>ύπέσζη. ■ 

άπύ Κωνσταντινουπόλεως είς Συρίαν, είς Αίγυπτον, είς ’Αρμοσαν, εις Πβρσας, ει Αραβία 

είς -Αφρικήν, είς Ιταλίαν, σποράδην;... από γλύπτης είς γλώτταν και απ 
ασέβειαν καί άπό θείων γραφών είς άλλόκοτα γράμματα. Φρίξον, ήλιε, και, συ γη, στεναξον. . 

Μέ αύτά τά λόγια ό ιστορικός Δούκας άποκλαίει τήν συμφοράν του Γένους, της 

οποίας ή Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών τελεί σήμερον τό μνημόσυνον, στρεφοοσα ευλαβή 

τήν σκέψιν πρός τον βασιλέα καί τούς σύν αύτώ πεσόντας και αγωνισθεντας επι τη «λιά¬ 

σει τής Πόλεως. Μολονότι δέ παρήλθον 516 έτη άπό τά απαίσια εκείνα γεγονότα, α.ι α 

έσφράγισαν δ,ά τινας αίτνας τάς τύχας τοΰ Έλληνισμοδ, δέν είναι δ«νΤ!αν“τ~Τ 
σωμεν τάς θυσίας, τούς αγώνας, τάς αιχμαλωσίας, τάς δηωσεις, την δουλειάν, τας ταπε 
νώσεις ας ύπέστησαν οί πρόγονοί μας. Διότι, άν μή τι άλλο, υπογραμμίζουν την ευψυ- 

χίαν του Γένους τό όποιον όχι μόνον όπέμεινε τό μακρόν σκότος της δοκιμασίας, α 
εύρεν εντός του τήν δύναμιν νά άντλήση έκ τής ιστορίας και της παιδευσεως του δυνά¬ 

μεις αί όποϊαι νά τό επαναφέρουν είς τήν ζωήν. Σήμερον έχομεν κράτος, πλούτον, δυναμιν, 

παιδείαν, Εκκλησίαν έλευθέραν. Καί έχοντες ταϋτα πρέπει να ενθυμουμεθα τους προγ 
νους μας είς τούς όποιους οφείλεται ή ψυχική άντοχή δι’ ής εφθασαμεν εις τους νεο ο 

ρους χρόνους και τούς νεωτέρους αγώνας. _ 
■ Μνήμων τών ύποχρεώσεων τοϋ Ελληνισμού, ή Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 

ή όποια έφέτος συνεπλήρωσε σιωπηλώς καί άνευ ούδεμιας ούδαμόθεν διακρισεως η επι¬ 

δοκιμασίας, ήμισυν αιώνα ζωής καί δράσεως, κατά μακράν παραδοσιν τελεί το ετήσιο 
μνημόσυνον τοϋ αοιδίμου Έλληνας βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολογου και των 

Έπιμνημόσυνος λόγος είς τήν 29ην Μαΐου 1453 κατά τό ύτΛ της Έται-ρείας 
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σύν αύτώ άγωνισαμένων καί πεσόντων κατά τήν άλωσιν Ελλήνων καί συμμάχων αυτών, 

καί του θυσιασθέντος Λαού. 

Καί τό μέν μνημόσυνον των ηρώων καί των θυμάτων έν ούρανοϊς αιώνιον καί έπι 
γης προνόμιον των τηρούντων τήν μνήμην τών άπελθόντων ολίγων πιστών τής Ελλη¬ 

νικής καί Όρθοδόξου παραδόσεως. Αντί δέ πάσης έξιστορήσεως καί κριτικής τών γενο- 

μένων κατά τήν "Αλωσιν έκρίναμεν δτι κατά τήν σημερινήν ομιλίαν έπρεπε νά φέρωμεν 
πρό Υμών σύντομον διάγραμμα τής πορείας καί τών αντιλήψεων τών τεσσάρων συγχρό¬ 

νων τή Αλώσει Ελλήνων ιστορικών, τών έξιστορησάντων τά γεγονότα τά κατά τήν πτώ- 

σιν τής βασιλίδος τών πόλεων. 

Κυρίαι, Κύριοι, 

Εις τήν αύγήν της ή Ελληνική Ιστορία έξεφράσθη μέ τά ομηρικά έπη. Εις τήν 
άκμήν τής αρχαίας Ελλάδος εΰρομεν τήν δύναμιν νά ένώσωμεν τον λόγον, τήν άλήθειαν, 

τήν φιλοσοφίαν καί τήν διήγησιν εις 6,τι έκπροσωπεΐ ό Θουκυδίδης, ό Ηρόδοτος, ό 
Ξενοφών. Εις τήν δύσιν του άρχαίου κόσμου ό Πολύβιος, ό Πλούταρχος έδωσαν τήν 
γεΰσιν τής ρωμαϊκής κατακτήσει»ς. Ό Χριστιανισμός εύρε τήν έκφρασιν διά τής άλη- 

θείας, τοϋ λόγου καί τής διηγήσεως τών Εύαγγελίων καί τών Πράξεων. Ή Εκκλησία 
ήνοιξε τήν Ιστορίαν της μέ τόν Εύσέβιον, ή οικουμένη μέ τον Προκόπιον, οί Μακεδό- 

νες βασιλείς μέ τόν Πορφυρογέννητον, ή "Αννα ή Κομνηνή εξιστόρησε τήν βασιλείαν 
τοϋ πατρός της, ό Γρηγοράς καί ό Καντακουζηνός τήν κρίσιν τοϋ δέκατου τετάρτου αιώ- 

νος. Ούδέποτε έλειψεν επί δύο καί ήμίσειαν χιλιετηρίδάς ή ευκαιρία τοϋ ιστορικού 
λόγου, συνδεδεμένου μέ τήν φιλόσοφον διάθεσιν, τήν πίστιν, τήν άγωνιστικότητα. Πώς 
ήτο δυνατόν νά μείνουν άμνημόνευτα τά γεγονότα τής 'Αλώσεως; Μήπως αύτά περιο¬ 

ρίζονται εις τήν έκπόρθησιν μιας, τής τυχούσης Πόλεως ; Μή άφησαν άσυγκίνητον τόν 
κόσμον, Εύρώπην καί Ασίαν ; Μήπως ή έπελθοΰσα μεταβολή, ή έτοιμασθεΐσα επί τέσ- 

σαρας αιώνας ήτο επιφανειακή άλλαγή κυριαρχίαν, δεσποτών, προσώπων; Μή δέν άνε- 

τράπη ή τάξις τοϋ κόσμου, ή ισορροπία τών δυνάμεων ; Έκίνδύνευσεν ό πολιτισμός από 
τούς βαρβάρους τής Ανατολής καί τοϋ Βορρά όσον τώρα από τούς άλλως Αρείους καί 
λευκούς Τούρκους, τούς ανάμεικτους μέ πολυάριθμον καί ζωτικώτατον χριστιανικόν αίμα; 

Ή έμφάνισις τοϋ Προφήτου Μωάμεθ, ή πρόοδος καί αί κατακτήσεις τών Αράβων, αί 
Σταυροφορίαι, ή ΐδρυσις πριν τοϋ Δυτικοϋ Ρωμαϊκού Κράτους τοϋ Καρλομάγνου έσεισαν 
τόν κόσμον όσον αύτή ή 29η Μαΐου τοϋ 1453 ή έπισφραγίσασα τήν τύχην τής Μικρα- 

σίας, τής κοιτίδος τοϋ Ελληνισμού καί κλείσασα τό Αίγαΐον καί καταπατήσασα τόν 
Ελληνικόν χώρον καί άνοίξασα τάς πύλας πρός τήν Ρώμην καί τήν Βιέννην ; Ήτο δυνα¬ 
τόν νά μείνουν ταΰτα ανεπίγνωστα, ανιστόρητα, νά σιωπηθοΰν από τούς μέλλοντας νά 
δουλεύσουν Έλληνας, είτε ανατολικήν είτε δυτικήν εΐχον ούτοι τοποθέτησιν, είτε φιλο- 

λατΐνοι ήσαν είτε γνησίως "Ορθόδοξοι; 
Εις τρόπος άντιμετωπίσεως τοϋ σάλου είναι ή δημοτική έκφρασις μέ τά διαμορφω- 

θέντα τραγούδια καί τούς θρήνους, μέ τάς παραδόσεις καί μέ τάς έλπίδας. Ό Λαός, καί 
έν προκειμένω άγνωστοι ώς έπί τό πολύ στιχουργοί, στερούμενοι παιδείας καί κοινωνικού 
κύρους, έξέφρασαν μέ τήν άφατον θλΐψιν των διά τήν πτώσιν τής Πόλεως καί τόν θάνατον 
τοϋ ήρωος βασιλέως καί τήν έλπίδα : ό Κωνσταντίνος έμαρμαρώθηκε, έγινεν ό μαρμαρω¬ 

μέ νος βασιλιάς πού κάποτε θά ξυπνήση καί ξαναπαίρνοντας τό σπαθί θά κυνηγήση τόν 
κατακτητήν έως τά βάθη τής Ασίας απ’ όπου ήλθεν. 'Ο βασιλεύς κοιμάται καί άγγελος 
τόν φυλάττει. Ό βασιλεύς έχάθη. "Ενα πλοΐον έπήρε τά ιερά σύμβολα τής αύτοκρατορίας 
καί τά έπήγεν εις τήν Δύσιν. Εις αυτήν τήν άτεχνον λογοτεχνίαν ή όποια δέν εκφράζει 
κανέν μέγα ηθικόν ή φιλοσοφικόν θεώρημα, ή Αγία Σοφία παίρνει διαστάσεις έθνικοϋ 
ούρανοϋ, ό Κωνσταντίνος άγιου, ή πτώσις τής Πόλεως είναι θεοΰ θέλημα, ή θυσία τών 
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άνθοώπων τρέφει τήν μακρινήν έλπίδα τής άναστάσεως. Ασυμβίβαστος ό λαός πρός 

6 τι ήδη έπετελέσθη, αισθάνεται μέ τήν ηρωικήν άκριτ.κήν καρτερίαν καί 
ελπίζει καί προσδοκά έκ θεού καί ανθρώπων. Ή ϊσχυς των κατακτητων δεν ε,ναι δυνατόν 
νά είναι αεί ίων τής θείας εύνοιας καί άγάπης πρός τό ευσεβες Χριστιανικόν Ε \ ς, 
όποιον εάν ήμάρτησεν όμως έξιλεώθη διά τά σφάλματά του. Αλλ’ εδώ δεν πρόκειταιι περί 
αυτών τών ανωνύμων καταστάντων στιχουργων των τραγουδιων και τ ^ηνω^ 

αύτών ή ιστορική συνείδησίς δέν συναπέθανε μετά της κυριαρχίας της Πόλεως Ανεξ Ρ 
. _ ~ _Π15ρύσεώς των οί σύγχρονοι ιστορικοί περιεγραψαν τα μεγαλα δια τας 

τραγικάς συνέπειας των γεγονότα καί έτοποθέτησαν τόν έαυτόν των όπεράν» τών παθών 
καί τών συμφερόντων των. Α,ότι ύπήρχε κίνδυνος νά φανοϋν μικροί και να έπιληφθουν 

τής μεγάλης ιστορικής ώρας ψυχικώς ανέτοιμοι. 

•Από τούς τέσσαρας ιστορικούς οί πλέον πεπαιδευμένοι είναι δύο, 6 Μιχαήλ Κρι- 

τόβουλος καί 6 Λαόν,κος Χαλκοκονδύλης. Άλλα καί ή παιδεία των και η «ττορ^η 
τοποθέτησις απέναντι τού κόσμου καί ή μοίρα των ήτο διάφορος. Ο Κ ρ ι τ ο ρ ο « λ ο ς 
είναι μεστός παιδείας έλληνικής, έχει έπίγνωσιν τών μεγάλων στιγμών και των τεράστιων 
έπιπτώσεων τής Ιστορίας, άλλ’ είναι Βυζαντινός λόγιος πρό παντός, όφειλων εις την 
Πάλιν τήν παιδείαν του καί τά αξιώματα του, αρχών 6 ίδιος, δυναμενος κατα τινα αναλο¬ 

γίαν πρός τόν μύγαν καί δι’ αύτόν Θουκυδίδην V άξ.ολογή τά πράγματα *»·»**“ 
ένεργώς Ή μοίρα του είναι δτι ύπετάγη καί υπεχρεώθη να υπηρέτηση τον Πορθητήν, 

πΓτΞί δτι θά ήδύνατο καί ύπ αύτόν νά τροπή ή δλωσ.ς εις βεταβολην απλήν καθε¬ 

στώτος τις οίδε, ύπό τό όποιον νά μή χαθούν τά έλληνικά ιδεώδη, ό πολιτισμός, τα γραμ- 

ματα 'Οτ.' άπεγοητεύθη ένωρίς από τήν τοποθέτησιν αύτήν δεικνύει το Αγιον Ορος 
Γτό όποιον κατέφυγεν, ένεδύθη τόν μοναχικόν τρίβωνα, έγραψε τας γνωστός προσευχας 
καί άπΤθανεν άγνωστο καί έστερημένος πάσης κοσμικής έξουσίας καί δυνατότητας 
άντ,δρ”σεως εις τόν άναπότρεπτον ιστορικόν ροΟν, τόν όποιον μέτοσον πραγματισμόν 
άπέδωκεν, θεωρήσας τά γενόμενα ώς οριστικά. Διά τόν Κριτοβουλον υπάρχει βεβαίωςΊ 
Δύσις καί ή άντίστασις τώνΟΟγγρων καί τών Αλβανών, άλλα δεν διαφαινετα. ουδε; εκει- 

θεν ούδέ από τού κοσμικού τής Ρώμης ποντίφηκος ούδ' απο των ηγεμόνων της Δυσεως 
ή σωτηρία Φύσ,ς θρησκευτική δέν φαίνεται άπό τήν ιστορίαν του. Έάν την έγραψε 
κατ’ έπιταγήν, διά νά δοξάση τά κατορθώματα τού νέου Αλέξανδρου η νέου Καισαρος, ο 
όποιος μετά τήν σπάθήν ήθελε νά τά χαράξη καί δι' έλληνοπρεπούς γραφιδος τούτο δε 
σημαίνει δτι τήν ιστορίαν τήν έγραψεν ώς δούλος, άρνησίπατρις, απελπ1ς_ άπαρνητης 
τού Γένους καί κόλαξ τού νικητού. Έάν καλύπτη ώρισμένας Αδυναμία; του προσώπου 
ή τού συστήματος τοϋ ΠορθήτοΟ, όμως 6 θαυμασμό; του στρέφεται ακέραιος προς τον 
Κωνσταντίνον Παλα.ολόγον, πρός τούς Έλληνας άγωνιστάς. Ή καταδίκη τών βαρβαρο¬ 

τήτων ύπήρξεν άπόλυτος καί αί περιγραφαί τών βιαιοτήτων, παρ ολον τον ρητορικόν 
των φόρτον, μοναδικοί. Έάν τό 1945 ένικοϋσεν ό Χίτλερ κατ ύπετασσε την Εύρωπην, 

δέν γνωρίζω έάν θά εύρίσκετο ιστορικός Γάλλος, Άγγλος ή Ρώσος ο όποιος θα ηδυνα ο 
νά τώ ρίψη κατά πρόσωπον τάς σφαγάς καί τάς άτιμώσε.ς, η να έξυμνηση τόν Τσώρτσιλ 
ήττημένον καί νεκρόν, ώς ό Κριτόβουλος έπραξεν έναντι τού Μωάμεθ δια τόν στρατόν 
του καί διά τόν μάρτυρα βασιλέα Κωνσταντίνον τού οπο.ου εξυμνεί τήν συνεσιν. την μορ- 

φωσιν, τήν πολιτικότητα, τήν δεινότητα τού λόγου, τήν έτοιμοτητα, την ικανότηται τοϋ 
άρχειν τήν καλοκαγαθίαν, οικτίρει δέ τήν κακήν τύχην, ή οποία τον παρηκολουθησε 
δι’ δλης του τής ζωής. Καί βέβαιοί διά τόν βασιλέα, οτι ενώ ηδυνατο να φυγή μετά τής 
οικογένειας του καί τών δπαρχόντων του καί νά σωθή (καί πρός τούτο ησαν πολλοί που 
τόν παρεκίνουν) έμεινε καί έθοσιάσθη έθελουσίως. Το διατι δεν δυνατοί να το ειπη, αλλ 
6 αναγνώστης τό συνάγει : Διά νά διασώση μεταξύ τών ραγιάδων το θάρρος, την ύπερη- 
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φάνειαν ότι εύρέθη βασιλεύς αντάξιος των μεγάλων εθνικών παραδειγμάτων, ό όποιος 

έκλεισε μέ τήν θυσίαν του τήν σελίδα της μεσαιωνικής Ελληνικής Ιστορίας και προς 

τόν όποιον μέ ύπερηφάνειαν θά στρέφωνται εις τό μέλλον οί Έλληνες, οσάκις μάλιστα 

αί δύσκολοι περιστάσεις έπιβάλλουν θυσίας και γενναίας αποφάσεις. 

Ή έξακρίβωσις των πληροφοριών τάς οποίας είτε διά τήν πολιορκίαν, είτε διά τήν 

άλωσιν, είτε διά τάς έπακολουθησάσας επιχειρήσεις παρέχει ό Κριτόβουλος είναι έργον 

τής ίστορίας, ή όποία συγκρίνει τάς πηγάς και ζυγίζει τάς προθέσεις και τάς δυνατότητας. 

Άλλ’ εκείνο τό όποιον σήμερον δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν είναι ότι ό Τμβριος Κριτό¬ 

βουλος και ύπήκοος του Σουλτάνου γενόμενος έγραψε μέ ύψηλόν φρόνημα, έθνικήν 

πίστιν, θαυμασμόν προς τούς άγωνισθέντας, των όποιων συχνά τονίζει τό όλιγάριθμον 

απέναντι τοϋ τουρκικού στρατού, έτι δέ μέ υψηλόν έλληνικόν ύφος τήν Ιστορίαν του. 

Υπάρχουν κοινά σημεία τού Κριτοβούλου μέ τόν Χαλκοκονδύλην, αλλά 

τά διάφορα είναι περισσότερα. Ό Λαόνικος έχει παιδείαν, άλλ’ όθηναϊκήν καί ευρωπαϊ¬ 

κήν. Δεν ύπηρέτησεν εις τήν βυζαντινήν αύλήν, δέν έζησε τά γεγονότα τής άλώσεως 

έκ τοϋ πλησίον, δέν ύπετάγη εις τούς Τούρκους, δέν έγραψε κατ’ έντολήν, δέν γνωρίζει 

τόν Ανατολικόν χώρον έπαρκώς, αλλά κατέχει άριστα τόν έλλαδικόν, κινείται ευχερέ¬ 

στατα εις τήν γεωγραφίαν τής συγχρόνου του Εύρώπης. Δέν βλέπει τήν άλωσιν ώς έλληνι¬ 

κόν άπλοΰν γεγονός, τό τοποθετεί εντός τού εύρωπαϊκοϋ κλίματος. Ό άνθρωπισμός του 

δέν είναι άπλή λογιότης, σοφία, έμβρίθεια, ώς τοϋ Κριτοβούλου, είναι ευρωπαϊκή συνεί- 

δησις τής Αναγεννήσεως. Τούτο δέν σημαίνει διεθνισμόν τινα, ώς κακώς θά ύπέθετέ 

τις. Απεναντίας τό κέντρον τής ίστορίας του είναι ή Ελλάς καί ό Ελληνισμός, καί διά 

τήν Ελλάδα γράφει, άλλ’ ή τοποθέτησις τών γεγονότων είναι πέρα τού στενού βαλκανι¬ 

κού χώρου. Καί ότι διά τούς Έλληνας γράφει φαίνεται από αυτόν.τής ίστορίας του, τής 

ένδυθείσης ήροδότειον μανδύαν, τόν πρόλογον, όπου εξηγεί ότι έγραψεν ελληνικά διότι 

είναι βέβαιος ότι μίαν ήμέραν οί Έλληνες θά ελευθερωθούν, θ’ αποκτήσουν πάλιν βασι¬ 

λέα καί θ’ άναγνώσουν εις τήν γλώσσαν των τά κατορθώματα καί τά παθήματα τών προ¬ 

γόνων των. Καί διά τόν Χαλκοκονδύλην Έλληνες είναι οί άρχαΐοι, οί Βυζαντινοί καί οί 

Νεώτεροι, δέν ύπάρχουν καν Ρωμαίοι (Ρωμιοί), όπως εις τούς άλλους συγγραφείς καί αύτόν 

τόν Κριτόβουλον λ Εκείνο τό όποιον επισημαίνει τις άμέσως είναι ή αισιοδοξία τοϋ με¬ 

γάλου Αθηναίου διά τό μέλλον τού Ελληνισμού. Παραλλήλως ό αδελφός του Δημήτριος 

έπεμελεΐτο τής έκδόσεως τής Ίλιάδος τού Όμήρου καί ήνοιγε τόν μυθικόν καί ιστορικόν 

κόσμον εις τήν γνώσιν τής Εύρώπης. Ή παιδεία διά τούς Αθηναίους αυτούς θά ήδύνάτο 

νά σώση τούς δουλεύοντας "Ελληνας καί νά τούς άναστήση. Οί Χαλκοκονδύλαι δέν θά 

καταφύγουν εις μοναστήριον, δι' αύτούς στάδιον είναι ό Δυτικός κόσμος, από τόν όποιον 

αναμένουν έξανθρωπιζόμενος, έξελληνιζόμενος πολιτιστικώς, νά βοηθήση τό Γένος 

εις τήν Αντίστασιν καί τήν άνάστασιν. Διαγινώσκει τις γραμμήν Βησσαρίωνος καί Πλήθω- 

νος εις αύτήν, τήν έξω τής δογματικής διαμάχης, τοποθέτησιν. 

Ό τρίτος ιστορικός είναι ό πλησιέστερον προς τόν Κωνσταντίνον τόν Παλαιολόγον 

εύρεθείς έν τή Πόλει, τώ Μυστρδ, ταΐς Πάτραις, έκ νεότητάς του ύπηρετήσας τόν βασι¬ 

λέα οδς άξιωματοϋχος τής αύλής του, Γεώργιος Σφραντζής, Κωνσταντινου- 

πολίτης. Υπηρετών, καί έκ πατρικής παραδόσεως, εις τά ανάκτορα, εκτελεστής τής δια- 

1. Είναι άληθές οτι ό Κριτόβουλος εις τήν προς Μωάμεθ Β' επιστολήν του, τήν 

προτασσομένην τής Τστορίας του, θεωρεί Έλληνας καί τούς συγχρόνους του (μετά) Βυ¬ 

ζαντινούς. 

Σύμμεικτα 479 

θήκη- Μανουήλ τού Β\ συνδεθείς διά πνευματικών δεσμών πρός τόν δεσπότην Κωνσταν¬ 

τίνοι ό όποιος άνεόέχθη έκ τού αγίου βαδίσματος τά τέκνα του. έμπιστός του, δειξας 

τήν άφοσίωσίν του έν πολέμω καί έν ειρήνη, πρεσβευτής εις την Ανατολήν, προσπαθη- 

σας νά ύπηρετήση τόν κύριόν του είς τά ζητήματα τοϋ συνοικεσίου του (ώς γνωστόν ο 

Κωνσταντίνος δΐς νυμφευθείς έν τέλει έβασίλευσεν άγαμος), εγνωρισε τας λεπτομέρειας 

τών διπλωματικών κινήσεων τού θρόνου, τάς προσπάθειας άς κατέβαλεν ό Κωνσταντίνος 

διά τήν εΰρεσιν συμμάχων, όπλων, βοήθειας, τροφίμων, εφοδίων, δια την παρασκευήν 

στρατού, τήν άμυναν τής Πόλεως κατά τήν μοιραίαν άλωσιν. Η παιδεία του Σφραντζη 

δέν φαίνεται σπουδαία, ό δέ ιστορικός μας καί άν είναι έλληνομαθης όμως δεν είναι εκ 

προθέσεως φίλος τής άρχαιότητος καί τών ιστορικών της. Αί προθεσε,ς του δεν εννα 

μεγάλαμ 'Η τοποθέτησις του είς τήν θρησκευτ.κήν διαμάχην μεταξύ Ανατολής και 

Δύσεως δέν είναι σύμφωνος πρός τήν σκοπίμως άσκουμένην ύπο της αυλής φιλοπαπικην 
καί φιλοδυτικήν πολιτικήν. Ό Σφραντζής είναι καί θέλει να μεινη Ορθόδοξος Ο βασι¬ 

λεύς τόν λυπεΐται, δέν θέλει νά τόν ΐδη πίπτοντα παρά τό πλευρον του τον εξαποστελλει 

τήν τελευταίαν ημέραν μακράν τών έπιχειρήσεων καί τον σώζει. Αλλ αύτη η πίκρα 

σωτηρία αντισταθμίζεται από δείνας περιπέτειας της οικογένειας του, των τέκνων του, 

ώστε νά καμφθή καί νά λυγίση τελικώς. Θά άποθάνη ώς μοναχός εις εν μοναστήριον 

τής Κερκύρας, αφού γράψη δίς τά απομνημονεύματά του. Αλλ η κακή τύχη τον παρα¬ 

κολουθεί καί μετά θάνατον. Οί πλαστογράφαι τής Τστορίας μετά ενα και πλέον αιώνα 

θά εϋρουν ότι είναι εύκολώτερον νά πλαστογραφήσουν αύτόν άπο οιονδηποτε άλλον, 

καί μάλιστα λογιώτερον, ιστορικόν. Ποια ήτο ή άλπθής μορφή τόΰ Μεγάλου του Χρονι¬ 

κού ίσως δέν γνωσθή ποτέ, καί μεθ’ όσα έγράψαμεν ό άείμνηστος Ιωάννης Παπαδοπουλος, 

ό ΕοοηεΓΐζ καί ό υποφαινόμενος. Ό Σφραντζής πάντως γράφων δεν εχει πλέον πτήσεις 

καί ώς δέν είχε ποτέ πρωτοβουλίαν, δέν αναπτύσσει πολιτικήν σκεψιν. Είς το μεθόριόν 

Ανατολής καί Δύσεως, τήν νήσον τών Φαιάκων, θρηνεί τήν συμφοράν, δικαιολογεί τον- 

βασιλέα αύθέντην του, ύπερασπίζεται τήν .-Ορθοδοξίαν. Είναι τόσον μεγας ο όγκος του 

Κωνσταντίνου ό όποιος ίστατο πάντοτε πρό τών οφθαλμών του, ώστε δια τον Σφραντζην 

δέν υπάρχει μεγάλη δυνατότης νά ίδη μακρότερον τά. τε συντελεσθεντα γεγονότα και 

αναμενόμενα έκ τής ίστορίας νά ακολουθήσουν είς τό μέλλον. , 

Ό τέταρτος, ό άγνωστου ονόματος Δούκας, βασιλικού γένους απόγονος, εξιστο¬ 

ρεί πώς οί πρόγονοί του, έχθροί τών Παλαιολόγων έφυγον άπό τήν Κωνσταντινούπολή 

καί κατέφυγον είς τούς Τούρκους τής Μικρασίας καί. πώς αύτός ευρεθη είς την υπηρε¬ 

σίαν τών Φράγκων έκεϊ καί εις τάς νήσους. Ό Δούκας δέν έζησε μονιμως εις την Κων¬ 

σταντινούπολή, δέν έσπούδασε συστηματικώς είς ελληνικά σχολεία, δεν ανελαβε ποτέ 

υπηρεσίαν ελληνικήν, δέν έγνώρισεν έξ αύτοψίας τά γεγονότα τής άλώσεως του 1453. 

Είναι όμως ή καθαρωτέρα λαϊκή συνείδησις καί συνάμα πολιτική σκέψις. Εγνωρισε τον 

Πορθητήν μετά τήν άλωσιν εις τήν Άδριανούπολιν, άποσταλείς έκει ώς πρεσβευτής των 

Γατελούζων, έπληροφορήθη έπί τόπου τά τής άλώσεως μετ’ αύτήν, διασταύρωσε τάς πλη¬ 

ροφορίας του μεταξύ Ελλήνων, Τούρκων καί Εύρωπαίων. Έζησε τάς μετά τήν άλωσιν 

επιχειρήσεις τού Αιγαίου, μολονότι δέ διπλωματικός, διετήρησεν όλην τήν ζέσιν και τον 

ένθουσιασμόν τοϋ αγνού πατριώτου τού πιστεύοντος είς, τό δίκαιον καί την άναστασιν 

τού Γένους. Καί μή νομισθή ότι τούτο έπραξεν άπό θρησκευτικόν φανατισμόν, κάθε άλλο. 

Είναι βεβαίως Όρθόδοξος, αλλά πιστεύει ότι προέχει άπό πάσαν μικρολόγον δογματικήν 

συζήτησιν, θέτουσαν έν κινδύνφ τά άμεσα κρατικά συμφέροντα, ή σωτηρία τοϋ Βυζαν- 

τίου, τής λύσεως τών δογματικών μετά τής Δυτικής Εκκλησίας διαφορών δυναμενης 

ν’ άκολουθήση έν καιρφ. "Ας σωθώμεν τώρα και έπειτα συζητοΰμεν περί -άζυμων καί 

ίΐΐίοςιιε, σκέπτεται, Τό δέ σπουδαιότερον αίρεται ύπεράνω τών καθημερινών παθών καί των 
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μικροτήτιον (άπό τάς όποιας ό Σφραντζης, εχθρός τοϋ πρωθυπουργού τού κράτους Νο- 

ταρα, δέν ήδυνήθη ν’ απαλλαγή). Είπον ήδη ότι ή οικογένεια τών Δουκών ύπεχρεώθη 
νά έκπατρισθή υπό τών Παλαιολόγων, προσθέτω ότι ό Δούκας ό Ιστοριογράφος δέν είχεν 
άποβάλει την φιλοδοξίαν νά ϊδη τήν οίκογένειάν του άνερχομένην και πάλιν εις τον βυ¬ 

ζαντινόν θρόνον. Θά έπερίμενε κανείς νά τον ϊδη δυσμενώς διατεθειμένον απέναντι του 
Κωνσταντίνου. Και όμως ! Αυτός είναι ό δίδων τήν δραματικωτέραν, έναργεστέραν, 

καθαρωτέραν καί συνάμα φλογέράν καί πατριωτικωτάτην περιγραφήν τής 'Αλώσεως 
καί αυτός είναι ό έξαίρων έλευθέρως τήν θυσίαν του τελευταίου βασιλέως. Αύτός έθηκεν 
εις τά χείλη του Κωνσταντίνου τήν περιλάλητον φράσιν : Τό δε τήν Πάλιν σοι δούναι 

οντ’ έμόν έστιν οϋτ άλλου τών κατοικονντων ενταύθα, τήν άνταξίαν μεγάλου ιστορικού 
αρνητικήν προς τον Μωάμεθ άπάντησιν τοϋ βασιλέως, ό όποιος δέν άντιπροσώπευεν 
εκείνην τήν στιγμήν τον εαυτόν του καί τούς ύπηκόους του άλλά τό Ιστορικόν Γένος, τό 
όποιον δέν ήδύνατο ν’ άτιμασθή διά τής συνθηκολογήσεως. 'Ο Δούκας είναι ό δώσας τήν 
δραματικωτέραν περιγραφήν τοϋ θανάτου έν μάχη του Κωνσταντίνου : Ήν γάρ μονώτατος 
άπολεκρθείς, λέγει, καί ώς άπλοϋν στρατιώτην αυτόν έφόνευσαν, διότι δέν ήξεραν ότι 

ήτο ό βασιλεύς. 
Μέχρις ού θά ύπάρχη τό Ελληνικόν Γένος καί εύγενεΐς μορφαί αί όποίαι θά θυσιά- 

ζωνται διά τούς συνανθρώπους των, μέχρις ού θά πάλλουν εύγενεΐς καρδίαι αί όποίαι θά 
συγκινώνται άπό τάς θυσίας τών ηρώων, άπό τάς μεγάλας πράξεις καί άπό τά γενναία 
σύμβολα τοϋ άκαταβλήτου θάρρους, ό Δούκας θ’ άναγινώσκεται μέ δακρυσμένους όφθαλ- 

μούς καί θά τω οφείλεται εθνικός θαυμασμός καί εύγνωμοσύνη διά τάς πλήρεις ζωής καί 
άληθείας καί άνωτερότητος σελίδας τάς όποιας αύθορμήτως έγραψεν, εις μειξοβάρβαρον 
έλληνίκην, διηνθισμένην μέ γραφικά ρητά καί τολμηρούς καί έπιτυχεστάτους χαρακτηρι¬ 

σμούς. Ή περιγραφή του τοϋ μαρτυρίου τοϋ μεγάλου δουκός Νοταρα είναι τό ώραιότερον 
συναξάριον άπό όσα έχουν γραφή εις τήν Ελληνικήν αγιολογίαν. 'Ο μέγας χθές, πλου- 

σιώτατος καί πανίσχυρος πρωθυπουργός, έπιλεγεις άπό τον Πορθητήν διά νά άρξη τών 
δούλων, προτιμά τής άτιμώσεως τον θάνατον, μεθ’ όλης του τής οικογένειας. Καί, διά 
νά μή δειλιάσουν καί χάριν τής ζωής τουρκεύσουν οί υιοί καί ό γαμβρός του, προτιμά 
νά τούς ϊδη σφαζομένους πριν άπό τον ίδιον καί έτσι άπωρφανισμένος άπό τόν βασιλέα 
του, τήν ίσχύν, τήν οίκογένειάν του, τήν Πόλιν νά προχωρήση προς τόν άδυσώπητον 
δήμιον. Καί όμως έπί πέντε αιώνας ούδείς εύρέθη ούδέ ναόν ν’ άνεγείρη ούδέ άκολουθίαν 
νά γράψη εις τό μαρτύριον τών ένδοξοτάτων αύτών Νεομαρτύρων μας ! ^ 

Έάν ό θαυμασμός μου στρέφεται προς τήν καρτερίαν τοϋ Κριτοβούλου καί τήν παι¬ 

δείαν τοϋ Χαλκοκονδύλη, τήν άφοσίωσιν τοϋ Σφραντζή, όμως εις τόν άπλοϋν τήν γλώσ¬ 

σαν Δούκαν εύρον πάντοτε έκεΐνον ό όποιος όμιλεΐ προς τό Εθνος όχι διά τής γνώσεως 
ή τής συμπάθειας ή τής μορφώσεως ή τής θρησκευτικής Ορθοδοξίας, άλλά διά τής μεγά¬ 

λης καρδίας του, τής μορφωσάσης τήν δύναμιν τοϋ λόγου, τήν άνωτερότητα, τήν έξαρσιν 

τής πολυδυνάμου του διηγήσεως. 

Κυ ρίαι, Κύριοι, 

516 έτη άπό τής 'Αλώσεως πάρα πολλά έχουν άλλάξει καί άν 6 γεωγραφικός χώρος 
είναι ό ίδιος, οί λαοί οί όποιοι μας περιβάλλουν εΐχον καί αύτοί τάς έθνικάς περιπετείας 
των, τούς άγώνας των, τά έπιτεύγματά των. Ή Τουρκία δέν έχει πλέον Σουλτάνους οΰτε 
είναι θεοκρατικόν κράτος, ούδέ στηρίζει τήν δύναμίν της εις τούς γενιτσάρους καί τούς 
έξωμότας. Κοινωνικά συστήματα ήλλαξαν, αί έπιστήμαι έφεραν άναστάτωσιν εις τήν 
τεχνικήν, τούς πολέμους, τήν ζωήν. Νέαι Ιδέαι έκυκλοφορήθησαν καί εις έποχήν ίλιγγιω- 

δφν ταχυτήτων δι’ ών μεταδίδονται αί ειδήσεις, ή προπαγάνδα, καί έπιτυγχάνονται αί 
μεταφοραί, ό άνθρωπος προσπαθεί νά προσαρμοσθή προς τούς νέους χρόνους καί τάς 

19-1-1971 

απαιτήσεις των διά νά έπιβιώση. 'Η Μικρασιατική καταστροφή τοϋ 1922 υπήρξε δι 
ήμας δευτέρα άλωσις, ό Ελληνισμός τοϋ Πόντου, τής Ιωνίας έξετοπίσθη, εχαθη. Ερημοι 
είναι οί αρχαίοι ναοί τής Καππαδοκίας, αλειτούργητοι αί μοναί και αθυμιατα τα ιερά 
τοϋ μεγάλου Ελληνικού χώρου. ’Από τό χάος αύτό τοϋ πρώτου ήμισεος τοϋ αιώνος μας 
κατά τό όποιον ό Ελληνισμός έξώρμησε προς έλευθέρωσιν τών τέκνων του καί προς κρα¬ 

τικήν του όλοκλήρωσιν, ήχθη δέ εις σκληράν άναμέτρησιν προς τήν Τουρκίαν, εξηλθομεν 
_διατί νά τό άρνηθώμεν-τραυματίαι. Άλλ’ εΐχομεν ταχέως τήν δύναμιν να έπουλω- 

σωμεν τά τραύματα καί νά έπιδέσωμεν τάς πληγάς, άκόμη νά άξιοποιήσωμεν το προσφυγι- 

κόν στοιχεΐον τό όποιον άνεμείχθη μέ τούς έντοπίους καί συνετέλεσεν εις ταχειαν προ- 
οδον καί εύεργετικήν άνοδον τοϋ πολιτισμού τής Νεωτέρας Ελλάδος. Δύο περίπου εκα¬ 

τομμύρια Ελλήνων ζοΰν ή αγωνίζονται έξω τοϋ Έλλαδικοΰ χώρου και ή θαλασσα πάλιν 

είναι ίδική μας. 
Έξ άλλου έπανεθέσαμεν έπί τάπητος τάς σχέσεις ήμών προς την Τουρκίαν, την 

μή σουλτανικήν άλλά πάντως κεμαλικήν. Καί τά κοινά συμφέροντα, ή συγκατοχή τοϋ 
Αιγαίου καί τής Ανατολικής Μεσογείου, ή κοινή άμυνα κατά τοϋ έκ βορρά σλαβικού 
κινδύνου καί τών λαμβανουσών άλλοτε άλλην μορφήν απαιτήσεων τών γειτόνων μας 
εϊς βάρος τής Μακεδονίας καί τής Θράκης, μάς ήνάγκασαν εις κοινήν πολιτικήν καί 
συμμαχίαν καί άπό κοινού ύπεράσπισιν τών άρχών τού Δυτικού κόσμου. Ή παγία αυτή 
πολιτική, ή οποία θά κρίνη εις τό μέλλον τήν πορείαν μας καί θά έξασφαλίση τήν εϊρηνην 
εις τόν ζωτικόν μας χώρον καί ή όποια έτυχε τής κοινής έπιδοκιμρσιας τών λαών μας, 
είναι άληθές ότι δέν ύπήρξεν ανέφελος. Ή Τουρκία δέν εύρέθη παρά τό πλευράν μας κατά 
τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, καιροσκοπήσασα διά νά έχη ωφελήματα εξ αμφοτε- 

ρων τών διαμαχομένων παρατάξεων. Ή στάσις αυτής έναντι τής Ελληνικής της μειονό¬ 

τητας, δυσμενής πάντοτε, έσκληρύνθη κατά τήν δημιουργίαν καί έν τή έξελίξει τοϋ Κυ¬ 
πριακού ζητήματος, τό σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον έπιέσθη, ό Ελληνισμός τής 
Κωνσταντινουπόλεως ήναγκάσθη κατά μέγα ποσοστόν νά διαρρεύση πρός άλλους χώρους, 

μή ύπομένων τήν έξουθενωτικήν μεταχείρισιν τών κυριάρχων του. Έφθάσαμεν έπανειλημ- 

μένως εις τό χείλος τοϋ πολέμου, καί άν ούτος άπεσοβήθη, υπάρχουν άκόμη πλήθος θέ¬ 

ματα μεταξύ μας, τών οποίων ή διευθέτησις δέν είναι άρμοδιότης τών ρητόρων. "Ομως 
καί ήμεΐς, σήμερον άκόμη, μετά τόσα δεινά καί παλαιά καί νέα, εϊμεθα ύπέρ τής Ελλη¬ 

νοτουρκικής φιλίας καί συμμαχίας καί τής περαιτέρω παγιώσεως τών σχέσεων τών αλ- 

λοτ& άμειλίκτων εχθρών. Άλλα τοϋτο δέν σημαίνει δι’ ήμάς άπεμπόλησιν τής μνήμης 
καί λησμοσύνην τής ιστορίας. Διότι ή ιστορία, όσον καί άν λαμβάνη τήν μορφήν έκθέ- 

σεως γεγονότων τοϋ παρελθόντος καί έπιβραβεύσεως τής άρετής καί τής γενναιότητος, 
όμως είναι πάντοτε διδάσκαλος διά τό μέλλον, φορεύς τής πείρας, άνευ τής οποίας άφελώς 
μόνον θά ήδυνάμεθα ν’ άντιμετωπίζωμεν τά πρά,γματα. 

Επομένως ή αύτογνωσία μας ώς λαοϋ πρέπει νά πλουτίζεται καί άπό τήν γνώσιν 
τής ιστορίας, τής ψυχολογίας, τής άρετής άλλά καί τών ελαττωμάτων, τών συμφερόντων 
ήμών καί τών γειτόνων μας. Καί πέρα τούτου ή ευσεβής μνήμη στρεφομένη πρός τούς 
δημιουργούς τής ιστορίας μας δέν είναι ύπόθεσις γνώσεως, είναι καθήκον τών έπιγόνων 
πρός τούς θυσιασθέντας ύπέρ αύτών προγόνους αύτών. Επομένως ή γνώσις τών κατά 
τήν άλωσιν άπό έλληνικής πλευράς δέν δύναται νά είναι ένέργεια εχθρική πρός τήν 
σύμμαχον νϋν Τουρκίαν, όταν μάλιστα εκείνη συνεχίζει έορτάζουσα ώς έργον ηρωικόν 
καί γενεσιουργόν τής έξελίξεως τοϋ πολιτισμού τήν έκπόρθησιν τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως ύπό Μωάμεθ τοϋ Β'. Οϋτε προκαλοϋμεν οΰτε άμνημονοΰμεν. Καί έάν εϊμεθα όλί- 

γοι οί προσφέροντες τό έλαιον εις τήν άκοίμητον πνευματικήν κανδήλαν τοϋ τάφου 
τών ήρώων καί τών μαρτύρων μας, εϊμεθα έκπρόσωποι όχι μόνον τών ζώντων, τών όποιων 
εϊμεθα ή συμπεπυκνωμένη συνείδησις, άλλά καί άπειραρίθμων μυριάδων τεθνεώτων, οί 
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όποιοι, μετά τήν μοιραίαν καί άπαισίαν εκείνην Τρίτην 29ην Μαΐου, ένεδυναμώθησαν 
έν τη ασθενείς τής σαρκός, έξ αυτών άντλοϋντες των μεγάλων τής ήμέρας θυσιών, έπρο- 

χώρησαν δε προς τήν αναγέννηση» τοϋ Ελληνικού Γένους μέ τον σταυρόν, τήν γραφίδα, 
τον λόγον, τά όπλα. Τήν πολυχρόνιον ταύτην ενέργειαν τών αιωνίων συμβόλων τής θυ¬ 

σίας και τής άφοσιώσεως δεν πρέπει νά ύποτιμώμεν. Εις τοϋτο συνετέλεσαν καί οί τέσ- 

σαρες Έλληνες ιστορικοί τής 'Αλώσεως, ό Δούκας, ό Σφραντζής, ό Κριτόβουλος, ό Χαλ- 

κοκονδύλης, οί όποιοι έλάξευσαν τό μέγα μνημεΐον τών ήρώων καί μαρτύρων, ών σήμε¬ 

ρον μνημονεύομεν καί ών ή μνήμη έσται ατελεύτητος! 
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ * 

Α' 

Μακαριότατε, 

Κύριοι συνάδελφοι, 

Κ υ ρ ί α ι, Κύριοι, 

Κατά παλαιόν έθος, τό όποιον σπανιώτατα παραλείπεται διά τάς περιστάσεις, ή 
Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών άποτίνει τήν 29ην Μαΐου έκάστου έτους φόρον εύλαβείας 
πρός τον ηρωικόν βασιλέα Κωνσταντίνον καί τούς “Ελληνας καί ξένους συμμάχους 
αυτού, τούς προμαχήσαντας τής βασιλίδος τών Πόλεων καί κατά τήν άλωσιν αύτής άναι- 
ρεθέντας. Στοιχοϋντες τή παραδόσει ταύτη καί έφέτος συνεκεντρώθημεν ένταΰθα, ΐνα 
άναμνησθώμεν τών μεγάλων ημερών καί τών μεγάλων νεκρών καί μακαρίσωμεν έκείνους 
οί όποιοι έθηκαν τήν ψυχήν αύτών ύπέρ τών πολλών, τών τεθνεώτων καί τών άγεννή- 

των, διά νά παραμείνη άσπιλον τό έλληνικόν όνομα. Διότι οί νεκροί τής 29ης Μαΐου 
1453 δεν έπολέμησαν μόνον υπέρ τής νίκης εις τήν όποιαν ήλπιζον, όσοι ήλπίζον, καί 
τήν όποιαν άνέμενον άπό τον Θεόν μάλλον παρά άπό τάς άσθενεΐς αύτών δυνάμεις. Έ¬ 

πεσαν διά νά δώσουν εις τό μέλλον νά δουλεύση έπί τέσσαρας περίπου αιώνας Ελληνι¬ 

κόν Γένος τήν έλπίδα τής άναστάσεως, παραδειγματίσαντες διά τοϋ θανάτου των τούς 
έσομένους, έμψυχώσαντες τούς ολιγόπιστους, αλλά καί τιμήσαντες τούς προ αύτών εν¬ 

δόξους προγόνους, όσοι έπολέμησαν καί έθυσιάσθησαν διά νά κρατήσουν τήν Πατρίδα, 

τήν τιμήν καί νά ύπερασπισθοϋν τήν Όρθόδοξον Πίστιν. Είχον έπίγνωσιν τής αδυναμίας 
των άφ’ ένός καί τού μεγάλου αριθμού τών έχθρών των, τών πεπαλαιωμένων μέσων μέ 
τά όποια οί ίδιοι ήμύνοντο καί τών άφθονων καί πρωτοφανών δΤ αύτούς τηλεβόλων, 
πυροβόλων καί πολιορκητικών μηχανών, όπλων δΤ ών έπετίθεντο οί πολλαπλάσιοί των 
έχθροί. Ουτοι έν άρμασι καί ούτοι έν ΐπποις, έκεΐνοι δ’ έν όνόματι τοϋ Κυρίου ήλπιζον 
τήν σωτηρίαν. Ή συναίσθησις ότι ήσαν Έλληνες, άπόγονοι ένδοξων προπατόρων καί 
ότι μετά τοϋ ό νάματος προήσπιζον καί τον πολιτισμόν, τόν όποιον εΐχον κληρονομήσει 
καί τόν όποιον οί ίδιοι εΐχον προεκτείνει, δημιουργήσει καί διαφυλάξει, ή συναίσθησις 
ότι ή έπικράτησίς τού άντιπάλου θά ώπισθοδρόμει τόν ροϋν τής ιστορίας τοϋ πολιτισμού 

* Διάλεξις δοθεϊσα έν τη αιθούση τής Αρχαιολογικής Εταιρείας εις δημοσίαν 

συνεδρίασιν τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τη 29 - 5 - 1970, έπί τή έπετείω τής 

'Αλώσεως. 
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τής Ανατολής καί θά έθετεν εις κίνδυνον ού μόνον τήν Μεσευρωπην αλλά καί αυτόν 
τόν Δυτικόν κόσμον, ή έπίγνωσις τοϋ βαρυτάτου κινδύνου ήνωσεν αύτούς, διχονοοϋντας 
άλλως περί τά πολιτικά καί δογματικά, εις τήν υπεράσπιση* τής Πόλεως, τής πίστεοκ, 

τής τιμής. Καί διά τούτο είναι πλέον άξιοι θαυμασμοϋ καί διά τοϋτο είναι μάρτυρες καί 
άγιοι καί πρωτοστάται τής ελευθερίας καί ύπερασπισταί τοϋ πνεύματος καί ζηλωταΐ τής 

δόςης. 
Οίαδήποτε δέ καί άν είναι σήμερον ή πολιτική σκοπιμότης τής διατηρήσεως τής 

φιλίας καί συμμαχίας μετά τών απογόνων αύτών, τών διαδόχων τής κεμαλικής Τουρκίας, 
όσονδήποτε καί άν είναι ζωηρός ό ήμέτερος πόθος υπέρ τής ειρήνης καί της ειρηνικής 
συνυπάρξεως τών συνταλαιπωρηθέντων έν τή διαδρομή τής Ιστορίας καί έν σχεδόν διαρ- 

κεΐ συγκρούσει εύρεθέντων δύο λαών, όμως ή μνήμη ήμών δέν δύναται νά σβεσθή καί ή 
τιμή πρός τούς πρωτομάρτυρας τοϋ άγώνος δέν δύναται νά έλαττωθή. Διότι άλλοίμονον 
άν ό Λαός ήμνημόνει καί έν συνεχείμ ήγνωμόνει, δυστυχείς θά είμεθα εάν πρός στιγμήν 
μόνον ύπεστέλλομεν τήν δμδα διά τής όποιας φωτίζεται ή ιστορική μνήμη καί έσβήνομεν 
τό φώς διά τοϋ όποιου καταλάμπεται τό παρελθόν καί φωτίζεται ή παρηγορούσα ημάς 
καί παραδειγματίζουσα ήμας ιστορική γνώσις. Οί λαοί καί τά ιστορικά συμφέροντα δέν 
μετεβλήθησαν καί ή συσκότισις τοϋ παρελθόντος θά ήδύνατο νά παραπλανήση ήμας, οί 
όποιοι δέν ζητοϋμεν σήμερον έκδίκησιν άλλα πρέπει νά εχωμεν κατά νοΰν όσα προσφά- 

τως (πρό ήμίσεος αίώνος κατά τήν Μικρασιατικήν εκστρατείαν καί καταστροφήν) έπάθο- 

μεν καί όσα πρό ήμισείας καί πλέον χιλιετηρΐδος ύπέστημεν. Διόρ σύγχρονα προβλή¬ 

ματα είναι δυνατόν, διαφεύγοντα τόν έλεγχον τής ποθητής σωφροσύνης, νά φέρουν εις 
τό χείλος τοϋ κρημνοϋ τάς σχέσεις τών δύο λαών, καί ή ύπερφροσύνη καί ό σωβινισμός 
έκείνων, έκδηλούμενος κατά τάς ήμέρας μας εις τό άνοικτόν έτι Κυπριακόν θέμα, νά κατα- 

στρέψη όσα σώφρονες άνδρες ήθέλησαν νά στερεώσουν έπί τών αμοιβαίων συμφερόντων 
μάλλον παρά έπί τής κοινής κατανοήσεως. Οί γείτονές μας πρέπει νά έννοοϋν πάντοτε 
ότι δέν ζοϋν τάς ήμέρας τοϋ Μοϊάμεθ Β’ τοϋ Πορθητοϋ καί ότι ήμεΐς δέν εύρισκόμεθα εις 
τήν αδυναμίαν τών Παλαιολόγων. 'Ημεϊς δέ πάλιν πρέπει νά ένθυμούμεθα τούς κινδύ¬ 

νους, τάς σφαγάς, τάς άποτελέσματα τής βαρβαρότητος, τόν άνελέητον τρόπον μέ τόν 
όποιον ύπέταξαν τούς προγόνους μας καί έκράτησαν αύτούς εις τό σκότος τής δουλείας. 

Καί έάν μεταξύ έκείνων υπάρχουν αμετανόητοι, οί όποιοι ονειρεύονται άκόμη τάς θεω¬ 

ρίας τοϋ Φαλμεράυερ, τήν αγχόνην Γρηγορίου τοϋ Ε', τάς έκτελέσεις τών Νοταράδων, 

τάς σφαγάς καί τήν πυρκαΐάν τής Σμύρνης, τότε τούς βεβαιοϋμεν ότι καί παρ’ ήμίν θά 
όπάρξουν οί πυρποληταί ώς ό Κανάρης, οί ναυμάχοι ώς ό Μιαούλης καί οί Κουντουριώ- 

ται, θά έπαναληφθοϋν τά Δερβενάκια. Άλλ’ εύφημεΐτε, ώ άνδρες. Δέν συνήλθομεν εδώ 
διά ν’ άναξέσωμεν πληγάς, διά νά άπευθύνωμεν άπειλάς, διά νά όξύνωμεν τάς καταστά¬ 

σεις, αλλά διά ν’ άναμνησθώμεν τών μαρτύρων καί τών ήρώων μας καί έκτιμώντες τάς 
θυσίας αύτών νά άντλήσωμεν διδάγματα άπό τήν ιστορίαν. 

Ί 

Β' 

Ή άλωσις, θεωρούμενη μέν ώς πολιτικόν γεγονός είναι ή διάλυσις τοϋ Ανατολικού 
Ρωμαϊκού κράτους, τό όποιον είχεν άνθέξει έπί χίλια έκατόν καί πλέον έτη, άφ’ ής τό 
Βυζάντιον είχε γίνει Κωνσταντινούπολις, ώς στρατιωτικόν δέ γεγονός είναι ή έπιβολή εις 
τόν κόσμον νέας μεγάλης δυνάμεως, ασιατικής, έκτός τοϋ έλληνορρωμαϊκοϋ χώρου καί 
τοϋ πολιτισμού, μή χριστιανικής, ή όπόία διά τελειότερου έξοπλισμοϋ, διά νέας τακτι¬ 

κής διά τής ποσότητος, τοϋ φανατισμού άκόμη άλλάσσε.ι τόν ροϋν τής Ιστορίας. Τί έχει 
νά φέρη αύτή ή νέα, ή Όθωμανική δύναμις ; καί τί καταλύει; Ποιαν στάσιν θά τη ρήση 
έναντι τών μεγάλων προβλημάτων τής έποχής, έναντι τής προκεχωρημένης ήδη Άνα- 
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γεννήσεως εις τήν Δύσιν και τής διά των Ανακαλύψεων εύρύνσεως τοΰ πολιτιστικού 
χώρου ; Έν άλλοις λόγοις τί κατέστρεψε, τί έσταμάτησε, τί δέν άπεδέχθη ; 

Διά νά έννοήσωμεν τό πρόβλημα πρέπει ν’ άποβάλωμεν τήν προκατάληψιν περί βυ¬ 
ζαντινισμού και βυζαντινολογούντων προγόνων. Όχι διότι θ’ άρνηθώμεν ότι τό Βυζάντιον 
ήτο και θεοκρατικόν, όχι διότι παραβλέπομεν τάς άτέρμονας θεολογικάς συζητήσεις καί 
τήν έξ αύτών νομιζομένην διχόνοιαν. Αλλά τό Βυζάντιον ώς κράτος, άλλοτε μέγα καί 
πανίσχυρον, άλλοτε άδύναμον καί περιωρισμένον, δέν ήσαν μόνον οί θεολόγοι καί οί μο¬ 

ναχοί καί αί νηστεύουσαι καλογραΐαι. Μεγάλη στρτιωτική όργάνωσις, στόλος, οικονομία 
ώργανωμένη, κοινωνική πρόνοια, παιδεία δαψιλής, τέχνη τήν όποιαν άνακαλύπτομεν καί 
θαυμάζομεν εις τόν αιώνα μας, γράμματα άξιόλογα, δυναμισμός, καί αν θέλετε επεκτατικόν 
πνεύμα τόσον ώς πρός τά εδάφη όσον καί ώς πρός τήν διάδοσιν τής ιδίας του πίστεως 
καί τοΰ ίδιου του πολιτισμού. Θετικαί έπιστήμαι, μαθηματικά, αστρονομία, μουσική, 

ιατρική, άνώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα, συντήρησις, μελέτη καί κάρπωσις τής Ελληνι¬ 

κής Φιλοσοφίας, από τοΰ συντηρητικού Αριστοτελισμού μέχρις ού μόνον τού Πλάτωνος 
άλλα κυρίως των Νεοπλατωνικών θεωριών. Ό ρόλος τής συντηρήσεως είναι δυνατόν νά 
ύποτιμάται σήμερον, αλλά τό γεγονός ότι ή παίδευσις των Βυζαντινών έγίνετο διά των αρ¬ 

χαίων συγγραφέων, διέσωσεν αύτούς μέχρι τής Αναγεννήσεως εις τήν Δύσιν καί τής λει¬ 

τουργίας τής τυπογραφίας. Τί θά ήτο έξ άλλου ού μόνον ή Ανατολή (Πέρσαι καί Αραβες 
καί οί δΓ αύτών έκπολιτισθέντες), άλλα αύτή ή Δύσις άνευ τής έπηρείας τού Βυζαντίου 
καί τού έκπολιτισμοϋ αύτών ; Ού μόνον οί Βαλκάνιοι Σέρβοι, Κροάται, Βούλγαροι, οί 
Σλάβοι τής Μεσευρώπης, οί πρόγονοι των σημερινών Ρουμάνων καί τών Ούγγρων, άλλ' 

αύτή ή μεγάλη μάζα τών Ρωσικών λαών, έάν δέν είχον έκχριστιανισθή, διδαχθή τά γράμμα¬ 

τα, τήν ιστορίαν, τάς τέχνας, ό,τι λέγομεν πνευματικόν καί υλικόν πολιτισμόν άπό τό 
Βυζάντιον ; Μία ακτινοβολία άπό τοΰ Γιβραλτάρ μέχρι τής Άζοφικής καί άπό τής Με¬ 

σευρώπης μέχρι τής Αβησσυνίας, είσδύουσα εις τάς στέππας, εις τάς κοιλάδας, εις τάς 

θαλάσσας; 
Καί έπειτα τό Βυζάντιον τό όποιον ήτο έξ έπόψεως γλώσσης καί πολιτισμού Ελλη¬ 

νικόν, ήτο έν πολλοϊς έξ έπόψεως διοικήσεως, όργανώσεως καί δή στρατιωτικής, καί άπό 
πλευράς δικαίου συνέχεια τής Ρωμαϊκής άντιλήψεως περί τάξεως, πειθαρχίας, νόμου καί 
δυνάμεως. 'Ως έκ τούτου διωχέτευεν ούχί τάς δημοκρατικός αντιλήψεις τής σπαρασσομέ- 

νης Ελλάδος μέ τάς απειραρίθμους πολιτείας, άλλά τήν αύτοκρατορικήν άντίληψιν τής 
ένότητος καί τής επιβολής τοΰ νόμου. Προκειμένου δέ περί βαρβάρων λαών, δέν νομίζω 
ότι ούτοι θά ήδύναντο άλλως πως νά έκπολιτισθοΰν, έάν δέν διήρχοντο τό στάδιον τής 
άσκήσεως εις έν θεοκρατούμενον πειθαρχημένον κράτος, εις τό όποιον ό νόμος καί ή 
στρατιωτική όργάνωσις νά είχε διάφορον σημασίαν. 

Ίδωμεν νΰν τήν έκτασιν τήν οποίαν κατείχε τό Βυζάντιον κατά τήν ιστορικήν διαδρο¬ 

μήν καί τήν γεωγραφικήν του συναλληλίαν μέ τό άναβαΐνον καί υποκαθιστών αυτό Όθω- 

μανικόν κράτος. Είτε είς τήν ένδοξον έποχήν τού Ιουστινιανού τού μεγάλου, είτε εις τούς 
πολέμους τής δυναστείας τών Μακεδόνων, είτε είς τήν περίοδον τών Κομνηνών άποβλέ- 

ψοιμεν, θά σχηματίσωμεν εύρυτάτην γεωγραφικήν έννοιαν τών χώρων οί όποιοι συναπετέ- 

λεσαν τήν λεγομένην «οικουμένην» καί διά μικρότερον ή μεγαλύτερον διάστημα ύπήχθη- 

σαν είς τό Ανατολικόν Ρωμαϊκόν κράτος, τό όποιον άποκαλοΰμεν Ελληνικόν Βυζάντιον : 
'Η Μικρασία μετά τής Συρίας καί Παλαιστίνης, ή Φοινίκη, ή Αίγυπτος, ή Βόρειος Αφρι¬ 

κή έν συνεχεία, ή Ισπανία μετά τών νήσων τής Μεσογείου καί τών παραλίων τής Γαλλίας, 
ολόκληροι αί Ιταλική καί Βαλκανική χερσόνησοι, μέρος τής Μεσογείου, ή Νότιος Ρω¬ 

σία. Κορμός δέ τοΰ έν λόγω κράτους, μή άπατώμεθα, ήτο ή Ελληνική, έλληνόγλωσσος, 

χριστιανική Μικρασία, άπό τού Πόντου μέχρι τής Ιωνίας καί άπό τής Βιθυνίας μέχρι 
τού Ταύρου.Ό ίδικός μας έλλαδικός χώρος είχε δευτερεύουσαν σημασίαν διά τό άπέραντον 

αυτό καί αύξομειούμενον κράτος, τό όποιον έκολοβώθη άπό τούς Αραβας, τούς Φράγ- 

κους, τούς Σλάβους, τούς Βουλγάρους, τούς Γότθους, τούς Βανδάλους, τους Τούρκους 

καί εΐ τινα άλλον εχθρόν καί πολέμιον. 
Άφ’ ής όμως τό 1071, διά τής ήττης τοΰ Μαντζικέρτ, έκρίθη ή τύχη τής Μικρασίας, 

περιερχομένης βαθμιαίως είς τούς Τούρκους, συντελουσών καί τών έπακολουθησασων 
σταυροφοριών, αί όποΐαι διέλυσαν πρός στιγμήν τήν αύτοκρατορίαν καί τήν κατεκερμά- 

τισαν είς τά άντιμαχόμενα κρατίδια τής Νίκαιας, τής Ηπείρου, τής Θεσσαλονίκης, τής 
Τραπεζοΰντος, τό Βυζάντιον λαμβάνει άμετακλήτως τήν όδόν τής καταπτώσεως καί τοΰ 
περιορισμού είς μέρος τής Θράκης τάς πλησίεστέρας πρός αύτήν νήσους καί τήν περιοχήν 
τής Πελοποννήσου. Τοιαύτην τινά κατάστασιν εύρον άνελθόντες εις τόν θρόνον έν Αδρια- 

νουπόλει μέν ό Μωάμεθ Β', ό κατόπιν Πορθητής, έν Κωνσταντινουπόλει δέ ό μάρτυς βα¬ 

σιλεύς Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, φθάσας έκ Μυστρά. 
’Αλλ’ ή καθαυτό γειογραφική έκτασις τοΰ κράτους δέν δεικνύει πάντοτε τήν επιρροήν 

τήν οποίαν τούτο έσχεν. Έάν άφήσωμεν κατά μέρος τήν οικονομικήν έπικοινωνίαν διά 
τών καραβανίιον, τά όποια έφθανον μέχρις Αραβίας, Ινδιών, Περσίας, όπουδήποτε άλλοΰ, 

τάς θαλασσίας όδούς διά τών οποίων μετεφέροντο τάγαθά τοΰ βυζαντινοΰ πολιτισμού 
πολύ πέρα τοΰ χώρου τής παραγωγής των, δέν δυνάμεθα νά παραβλέψωμεν τόν ρόλον τής 
Εκκλησίας,ή όποίαάπέστελλεν άρχιερεΐς, μουσικούς, ζωγράφους, αρχιτέκτονας, διδασκά¬ 

λους άνά τόν τετραπέρατον κόσμον καί δι’ αύτών ήνοιγε τόν δρόμον πρός τήν παιδείαν, 

τά γράμματα, τάς έπιστήμας, τήν τέχνην, αύτήν τήν φιλοσοφίαν ! Διά νά έννοήσωμεν 
τούτο, λέγω ότι πολλοί λαοί οφείλουν τήν ιστοριογραφίαν των, τψ μουσικήν των ή τήν 
ζωγραφικήν των είς τήν υπό τοΰ Βυζαντίου διδασκαλίαν αύτών. Οί μητροπολΐται Ρωσίας 
π.χ. ήσαν Έλληνες μέχρι καί τού ΙΕ' αϊώνος, ότε άρχιεράτευσαν εκεί ό Φώτιος ή ό Ισί¬ 

δωρος, τοΰτο δέ σημαίνει παρακολούθησιν τών άρχιερέων υπό μεγάλης αύλής καλλιτε¬ 

χνών, θεολόγων, λογιών. Ή φυσική, ή χημεία, ή ποίησις, ή άστρονομία τών Αράβων, 

ή όργάνωσις τών αύλών τών μουσουλμανικών κρατών, οφείλονται είς τούς Βυζαντινούς. 

Κτίσματα είς τό Κίεβον, τήν Βοημίαν, τήν Ένετίαν, τήν Σικελίαν, άνεγερθέντα υπό Νορ- 

μανδών, Ρώσων, Βοημών καί ποικίλων άλλων μή ελληνικών φύλων, εκφράζουν τήν βυ¬ 

ζαντινήν τέχνην, πνευματικότητα καί θεολογίαν. Ή Ελληνική όμιλεΐται άκόμη ού μόνον 
είς τήν Σικελίαν, τήν Καλαβρίαν καί τήν Ένετίαν άλλά καί έξω τής Ρώμης, ή δέ Ένετία 
διά νά άλληλογραφήση μέ τούς λαούς τής Άπω Ανατολής γράφει έλληνικά, καθώς ελλη¬ 

νιστί θά γράψη καί αύτή ή δεσποτεία τοΰ Μωάμεθ Β' καί μετά τήν άλωσιν, διότι ή έλληνι- 

κή κατά τούς χρόνους τής άλώσεως είναι διεθνής γλώσσα. 
Καί έπειτα, ώς εϊπομεν, έχει προχωρήσει ήδη ή Αναγέννησις είς τήν Δύσιν, ύπο 

τήν άμεσον έπήρειαν άφ’ ένός μέν τών έλληνογλώσσων Ίταλιωτών τής Καλαβρίας καί 
τής Σικελίας, ιδία όμως τοΰν έκ Κωνσταντινουπόλεως καταφευγόντων καί προ τής άλώ¬ 

σεως Λογίων είς τήν Δύσιν. 
Τό πρόβλημα τής Αναγεννήσεως συνήθως βλέπομεν άπό τής δυτικής του μόνον 

πλευράς, καί μάλιστα άπό τής μερικιοτέρας όψεως τής τέχνης. Παρορώμεν δηλονότι τήν 
έναρξιν μιας πρώτης άναγεννήσεως τών Έ?.ληνικών γραμμάτων από τοΰ ένάτου ήδη αιώ- 

νος εις τό Βυζάντιον, όπου άπό τού Φωτίου καί έξής αντιγράφονται κώδικες καί μελετιόν¬ 

ται άρχαϊοι συγγραφείς, ύπερβάλλεται δέ ή στενή θεολογική μόρφωσις, τήν όποιαν μετά 
ταΰτα προσωπικότητες ώς ό Μιχαήλ Ψελλός καί ό Ιωάννης ό Ιταλός μετατοπίζουν 
πρός τήν Φιλοσοφίαν, μολονότι προσπαθούν νά τήν συμβιβάσουν πρός τό δόγμα, όσον 
δύνανται. Έν συνεχείμ ή Αναγέννησις κατά τούς δύο αιώνας τής δυναστείας τών Παλαιο- 

λόγων, δηλονότι τούς προηγηθέντας τής μνημονευομένης σήμερον άλώσεως, είναι ού μό¬ 

νον άναγέννησις τής Τέχνης, ή όποία μικράν μόνον σχέσιν έχει πρός ό,τι Οπό τήν επή¬ 

ρειαν τής Τουρκοκρατίας, έσυνηθίσαμεν νά καλώμεν βυζαντινήν, άλλά πρωτίστως τών 
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Γραμμάτων, λόγω τοϋ πλήθους των χειρογράφων καί των εκδόσεων συγγραφέων τό όποιον 
έχομεν και διά των όποιων έν πολλοϊς γνωρίζομεν τήν αρχαιότητα. Καί, πέρα τούτου, 

λόγω τής διαμάχης μεταξύ τών συντηρητικών, οί όποιοι θά έκφρασθοϋν διά τοϋ ησυ¬ 

χαστικού κινήματος, καί των προοδευτικών, οί όποιοι θά στραφούν σαφώς πρός τήν 
Λατινικήν Δύσιν. Ποια θά ήτο ή έξέλιξις τής διαμάχης άν έλειπεν ή αναγκαστική εκείνη 
Σύνοδος τής Φλωρεντίας καί ποϊαι αί πρόοδοι των Γραμμάτων, τής Τέχνης καί τής Επι¬ 

στήμης, άν όμαλώς συνεχίζετο ή σειρά τού Θεοδώρου Μετοχίτου, τοϋ Μαξίμου Πλανούδη, 
τοϋ Δημητρίου Κυδώνη πριν, τοϋ Μιχαήλ Κριτοβούλου εϊς τό τέλος ; Ό γράφων, μή δυνά- 

μένος νά βασίζεται εις τό εάν καί τάς υποθέσεις, έχει ταχθή δι’ Ιστορικούς λόγους ύπέρ 
τής άλλης πλευράς, τής στηριξάσης τήν Όρθοδοξίαν, μετά Γρηγόριον Παλαμάν, δηλαδή 
υπέρ τής τοποθετήσεως τοΰ Ιωσήφ Βρυεννίου, τοϋ Μάρκου τοϋ Εύγενικοϋ καί τοϋ Γεωρ¬ 

γίου Σχολαρίου. Διότι ίστορικώς τά γενόμενα ήσαν αναπόφευκτα καί καλύτερον έκριναν 
έκεϊνοι οί όποιοι ώπλισαν τάς δυνάμεις άντιστάσεως κατά τήν μακραίωνα δουλείαν, ενώ 
έάν άφηνον εις τον Λαόν τήν Φιλοσοφίαν μόνην άνευ τής Πίστεως πολύ θά ήτο αμφίβο¬ 

λος ή αντοχή τήν όποιαν θά έδείκνυεν ούτος κατά τήν Τουρκοκρατίαν. 

Έάν έπομένως κρίνωμεν τό Βυζάντιον τών ήμερων τής άλώσεως από τήν εδαφικήν 
του μόνον έκτασιν, τό όλιγάριθμον τών κατοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως, τό άοπλον 
καί πεπαλαιωμένον τοϋ στρατού καί τών έφοδίων του, τήν μηδαμινότητα τοϋ στόλου, 

τήν οικονομικήν παρακμήν, τήν ανασφάλειαν τών θαλασσών, τά μεγέθη τοϋ έμπορίου 
καί άπό τάς οικονομικός του δυνατότητας, τότε ασφαλώς ή Πόλις έπεσεν, όταν πλέον 
παρήκμασε τόσον όσον δεν τής έπέτρεπε νά είναι πλέον βασιλίς καί πρωτεύουσα τής 
οικουμένης, τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου. Έάν όμως κρίνωμεν τήν Πόλιν ώς κέντρον έκ- 

κλησιαστικόν, τό όποιον επηρεάζει ακόμη πάσας τάς ύπό τών Όθωμανών καί αύτών τών 
Φράγκων προηγουμένως κρατηθείσας έπαρχίας τοΰ Βυζαντίου καί διαμορφώνει τήν 
πνευματικήν αύτών κίνησιν, έπί πλέον δέ επηρεάζει ολόκληρον τόν Σλαβικόν, Μεσοα- 

νατολικόν καί Βαλκανικόν χώρον, τότε ασφαλώς τό Βυζάντιον ήτο ακόμη μία δύναμις. 

Δύναμις δέ ήτο ακόμη καί άπό τής πλευράς τών Γραμμάτων, τών κειμένων, τών ιδεών 
τής επιστήμης καί τής Τέχνης, δηλαδή άπό τής πλευράς τοϋ πνεύματος, τό όποιον είναι 
δυνατόν ν’ άναθάλλη καί νά αναγεννά καί νά λυτρώνη. Τό πλήθος τών σοφών, ή πα- 

ράδοσις καί ή έμπειρία, ή αϊσθησις ακόμη τών καλλιτεχνών, ή πολιτική έμπειρία, άν 
θέλετε νά προστεθή καί αΰτη, θά ήσαν ακόμη χρήσιμοι εις τόν άναγεννώμενον κό¬ 

σμον, διότι θά τφ προσέφερον τάς δυνατότητας τής άναθεωρήσεως τοϋ παρόντος, τής 
ύπό νέον όμμα έξετάσεως τοΰ παρελθόντος καί τής διαμορφώσεως τοΰ κόσμου ό όποιος 
θά άνήρχετο. Τίς οίδεν, έάν δεν έπιπτεν ή Πόλις, έάν ό Μωάμεθ ό Β' δεν έπροχώρει πρός 
τήν Δυτικήν Εύρώπην, έάν δηλονότι κατέρρεε περί τά μέσα τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος 
τό προσωποπαγές σύστημα τής οθωμανικής αύτοκρατορίας, ποια θά ήτο ή άντίδρασις 
τοΰ Ελληνικού Πνεύματος καί ποία ή συμμετοχή του εις τάς προόδους τοΰ β' ήμίσεος 
τοΰ ΙΕ' αίώνος, τάς ανακαλύψεις νέων κόσμιον, νέων τρόπων ζωής καί νέων μέσων. 

Μία ελληνική Κωνσταντινούπολή τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος θά ήδύνατο διά τής 
διαδόσεως τοΰ Έλληνικοΰ πνεύματος, τής τυπώσεως τών μέχρι τοϋ 1453 διασωζομένων 
συγγραφέων, τής μελέτης τής Φιλοσοφίας, τής έξαπλώσεως τής Τέχνης νά είχεν έπηρεά- 

σει τό Δυτικόν κόσμον πολύ εύρύτερον, πολύ έντονώτερον, πολύ βαθύτερον. Ακόμη νά 
είχε στείλει αποικίας πρός άγνωστα σημεία τοϋ άνακαλυπτομένου νέου κόσμου και νά είχε 
δημιουργήσει αγνώστους προεκτάσεις τοϋ Ελληνισμού εις τήν Αφρικήν ή τήν Αμερι¬ 

κήν. Δέχομαι ασφαλώς ότι ή κατάληψις τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1204 ύπό τών Φράγ¬ 
κων Σταυροφόρων έπέφερε πολλάς ζημίας καί απώλειας είς τά μνημεία καί τάς βιβλιο- 

θήκας καί κατά τινα τρόπον άνέκοψε τήν είς τά γράμματα πρόοδον τοϋ σημαντικιοτάτου 
εκείνου διά τήν κλασσικήν περίοδον δωδεκάτου αίώνος. Άλλ’ ούδεμία παραβολή δύνα- 
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ται νά γίνη μεταξύ τής μιας άλώσεως και τής άλλης, τής ύπό τών Τούρκων άμετακλήτου 
άποβάσης καί μή έχούσης ώς άντίβαρον τήν ΐδρυσιν τών βυζαντινών κρατών την οποίαν 

προεκάλεσεν ή πρώτη, ΐδρυσιν ή όποία είχεν ώς συνέπειαν π-Χ· την 
πνευματικών καί καλλιτεχνικών κέντρων τής Τραπεζουντος, του Μυστρα και της Αρ 
της. Τά γεγονότα τοϋ 1453 άνέκοψαν τόν δρόμον τοϋ Μεγάλου Ελληνισμού και μας 
κατεδίκασαν, όταν άναστηθώμεν, νά φανώμεν ώς μικρόν βαλκανικόν κράτος, κηδεμο¬ 

νεύομε νον μάλιστα άπό τούς μεγάλους. 

Γ' 

•Αλλά τό θέμα μας, πέρα τών δυσμενών επιπτώσεων, πρέπει νά έξετασθί καί απο 
τής άλλης πλευράς, δηλαδή τών θετικών εκείνων γεγονότων τά όποια προεκυψαν απο 
τήν άλωσιν τοϋ 1453, ή όποία ασφαλώς δέν είναι μόνον έν αρνητικόν συμβάν. Και πρώ¬ 

τον τοιουτον γεγονός είναι ή σταθεροποίησή ένός μεγάλου παράγοντος ο.ον το τουρκι¬ 

κόν κράτος, όπερ τέσσαρας αιώνας μετά τήν άλωσιν και νομίζω έπι πολλους ακομη έ 
συνεχεία, διασκέλισαν τήν Ασίαν, καταλαβόν νήσους, οργανωθεν, ύποταξαν ΒΛηνας, 

Βουλγάρους, Σέρβους, Αλβανούς, Ρουμάνους, "Αραβας και άλλους πολυάριθμους λαούς 
διεδραμάτισεν ένα ρόλον εις τήν Ανατολικήν Μεσόγειον και την Ευρώπην και έξακο- 

λουθεΐ, παρεμβαλλόμενον μεταξύ ήμών καί τών Σλάβων, νά σημαίνη ώς πολίτικος παρά¬ 

γων είς τήν περιοχήν όπου ζώμεν. Επειδή δέ οί Τούρκοι ήσαν ολιγάριθμοι, ήναγκαζον 
τούς δουλωθέντας λαούς νά έξισλαμίζωνται καί σύν τοϊς άλλοις κάκτον ιδικον μας, ώστε 
σήμερον νά έχουν μέγα μέρος τού αίματος τής πατρικής μας κληρονομιάς, οπερ έστρεψαν 
εναντίον μας ή τό ήνάγκασαν είς τήν άδράνειαν έκείνην τήν όποιαν επεβαλε το ασιατι¬ 

κόν πνεύμα τής ιδίας αύτών θρησκείας. Ή έπίπτωσις αΰτη είς την Βαλκανικήν, την Συ¬ 

ρίαν καί Παλαιστίνην, τήν Αίγυπτον, τήν Βόρειον Αφρικήν, την Αραβίαν, ανεσχε την 
έξέλιξιν μεγάλου μέρους τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου. Μεταξύ τοϋ τελευταίου δεν πρεπε, 

ν’ άγνοήσωμεν τούς Άραβας. , ,Λ , , 
Δευτέρα έπίπτωσις είναι ό έξαναγκασμός ημών νά συνδέσωμεν την εθνότητα μετά 

τής θρησκείας, διότι μουσουλμάνος γινόμενος ό Βυζαντινός Έλλην άπέβαλλε την εθνό¬ 

τητα, καί όταν ακόμη διετήρει τήν γλώσσαν, καί συνετάσσετο μέ το πνεύμα και τα συμφέ¬ 

ροντα τού κατακτητοϋ. Έπομένως αναγκαία προϋπόθεσις τής διατηρησεως της Ελληνικής 
έθνότητος ήτο ή έμμονή είς τήν Ανατολικήν Όρθοδοξίαν παρά τό γεγονος οχι ερριπτε 
τόν χριστιανόν είς κατάστασιν πολίτου έχοντας λίαν περιορισμένα πολίτικα δικαιώματα, 

ύποκειμένου δέ είς βαρυτάτην φορολογίαν. Άλλ’ ακριβώς τό τελευταίον τούτο, οτι επρεπε 
νά δημιουργηθή υπηρετούσα καί δουλεύουσα τάξις γεωργών, έπαγγελματιων και μικρο¬ 

αστών, ή όποία καί νά φορολογήται ύπό τής μειοψηφίας τών κατακτητων, έπετρεψε την 
διατήρησιν ένός μέρους τών κατακτηθέντων, ελληνόγλωσσων καί ορθοδόξων, οι όποιοι 
συνησπίσθησαν περί τάς παραδόσεις καί τά έθιμά των καί μάλιστα περί τάς εκκλησιαστι¬ 

κός των άρχάς, τό Πατριαρχεΐον. Ή Μεγάλη Εκκλησία δέν διετηρήθη βεβαίως απλώς 
διά νά προστατευθή ή ’Ορθοδοξία ή ή μειονότης. Ό Πορθητής αντελαμβανετο οτι έπι 
αιώνας ή Δύσις θά ήτο δυνατόν νά έκμεταλλευθή τά θρησκευτικά φρονήματα και αισ η- 

ματα τών Ελλήνων διά νά στρέφη αύτούς έναντίον τοϋ κατακτητοϋ, είς τρόπον ώστε να 
μή έμπεδώση ποτέ ούτος τό κράτος τό όποιον έσχημάτισε καί νά μη στρέψη αυτό κατα 
τών Φράγκων καί τής Εύρώπης. Διά νά άποχωρίση λοιπον τους Έλληνας άπο τας δυτικας 
έπιρροάς, έστρεψεν αύτούς πρός τήν συντήρησιν τής Όρθοδοξίας, συνησπισεν αυτους 
περί τό Πατριαρχεΐον, παρεχώρησε τά προνόμια, τινά τών όποιων ήσαν και διδακτικά. 

Διά νά παρασκευάζη δέ τόν ορθόδοξον κλήρον καί νά κρατή τον λαόν υπο την χαρα- 

χθεϊσαν αυτήν γραμμήν ύπάκουον, άφ' ένός μέν έπετρεψε τήν οίαν άφήκεν ελευθερίαν της 
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εις πόλεις καί ύπαιθρον λατρείας, καί τήν λειτουργίαν των μοναστηρίων, έξ άλλου δέ 
την λειτουργίαν των σχολείων και τήν μόρφωσιν άντιδυτικών κληρικών. Ου μόνον, άλλά 
διά τοΰ τρόπου τούτου έστρεψε τό έπιχείρημα κατά των Φράγκων, διότι παρέχων προστα¬ 

σίαν προς τήν Όρθοδοξίαν, έκίνει εις πειρασμούς ανταρσίας τάς κτήσεις τών Φράγκων 
έν Ανατολή, τάς κατοικουμένας κατά συντριπτικήν πλειονοψηφίαν ύπό Ελλήνων, όπως 
τήν Κρήτην, ή οποία εμεινεν ένετική καί άνευ Ελλήνων άρχιερέων διακόσια έτη μετά 
τό 1453 ! 

Τρίτην επομένως έπίπτωσιν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν υποτυπώδη κατ’ άρχάς 
όργάνωσιν τής παιδείας, ή όποια ήτο κυρίως γλωσσική. Άλλ“ ακριβώς μέ τό νά είναι 
γλωσσική έστρεφεν εις τήν μελέτην τοΰ αρχαίου λόγου, ό όποιος ελαφρώς παρηλλαγμέ- 

νος ήτο ό λόγος τής Εκκλησίας, καί τών αρχαίων συγγραφέων, έπομένως εις τήν μελέ¬ 

την τής ενδόξου ιστορίας τού αρχαίου καί έν συνεχεία του μεσαιωνικού μας Ελληνισμού. 

Εξ άλλου ή ύποστήριξις τοΰ Όρθοδόξου δόγματος είτε δι5 άντιρρητικών μελετών 
είτε διά τής πρακτικής θεολογίας δεν ήδύνατο νά γίνεται εί μή διά τής μελέτης τών Ελλή¬ 

νων Πατέρων τής Εκκλησίας, τής άποδόσεως καί διαδόσεως αύτών, έπομένως δέ καί τής 
Ελληνικής Γλώσσης καί ρητορικής, έν ή έγράφησαν καί δι’ ής συνετέθησαν τά έργα 
ταϋτα. 

Τετάρτην έπίπτωσιν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν αναγκαστικήν άποδημίαν τών 
Ελλήνων, ού μόνον τών φυγάδων τοΰ ΙΕ' αίώνος καί τών εις διαφόρους αύλάς προσκολ- 

ληθέντων λογίων, άλλά καί τών ναυτίλων, τών έμπορων, τών έργατών εκείνων οί όποιοι 
συνφκίσθησαν έκτος τής Ιταλίας, τής Αύστρίας, τής Ουγγαρίας, εις τάς Ηγεμονίας καί 
άνά τον γνωστόν κόσμον. Καί οί μέν λόγιοι έχρησίμευσαν ώς έκδόται, μελετηται καί δι¬ 

δάσκαλοι, άλλ’ αί κοινότητες τοΰ Εξωτερικού άπετέλεσαν σύν τφ χρόνω κρατίδια μέσα 
εϊς τά κράτη τά όποια ίδρύθησαν, έχοντα ιδίας άρχάς, σχολεία, νοσκομεΐα, έπιβάλλοντα 
φόρους, μορφοΰντα προσιοπικότητας, έπιχορηγοΰντα τήν αϋξησιν τής παιδείας τών ύπο- 

δούλων άπό Μακεδονίας μέχρι Κύπρου, ώστε νά φθάσωμεν εις τήν άνθησιν τών σχολείων 
τής Ηπείρου, τών Αθηνών, τής Χίου, τών Κυδωνιών, τής Σμύρνης καί τήν άνάπτυξιν 
τής παιδείας ύφ ήν εύρέθη ό Ελληνισμός κατά τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως 
τοΰ 3821 ! 

Συνεκροτήθη δηλονότι εις μείζων Ελληνισμός, διασπορείς άνά τόν κόσμον, σχημα- 

τίσας περιουσίας, σύτεπίγνωσιν τής καταγωγής καί τής άξίας του, αλληλεγγύην πρός 
τήν δουλεύουσαν ύπό τούς Όθωμανούς μάζαν τών “Ορθοδόξων Ελλήνων. Καί τούτων 
τών έν τφ Έξωτερικφ συνεκτικός δεσμός υπήρξε καί υπάρχει έτι ή γλώσσα καί ή θρη¬ 

σκεία, αί όποιαι εμποδίζουν τήν ταχεϊαν άλλά μοιραίαν πλέον άφομοίωσιν πρός τούς 
ιθαγενείς τών προηγμένων πολιτιστικώς χωρών, όπου έχουν έγκατασταθή οί άποικοι. 
Ό Ελληνισμός αύτός ήτο εις θέσιν νά καρπωθή τάγαθά τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού 
καί νά ύπηρετήση δι’ αυτών τήν όλην έθνότητα, τό ΓΕΝΟΣ. ΟΟτιος έν Ένετία έτυπώσαμεν 
τά έκκλησιαστικά βιβλία, διά τών όποιων έλειτούργουν έν Ανατολή αί “Ορθόδοξοι Έκ- 

κλησίαι μας, και έκτος αύτών εγχειρίδια γραμματικά καί σχολικά, έπιστημονικά, λογο¬ 

τεχνικά, συγγράμματα διά τών όποίιον ταχύτερον διεδίδετο ή γνώσις εις τούς Έλληνας 
ή μόρφωσις, ό μεγαλύτερος εχθρός τοΰ τυράννου, ό όποιος δεν έπέτρεπε νά λειτουργούν 
τυπογραφεία έν τφ χώρω τής “Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. Καί ού μόνον τούτο, άλλά 
καί αί πρώται εφημερίδες, τά πρώτα έπιστημονικά περιοδικά, τό πρώτον θέατρον συνε- 

κροτήθησαν εις τόν μέγαν αυτόν χώρον τόν έκτος τής Ελλάδος. Τούτο καί ή σύν τφ χρό¬ 

νω παρουσία πολυαρίθμων σοφών καί διακεκριμένων Ελλήνων εις τό “Εξωτερικόν έδιδε 
τήν ελπίδα εις τούς υποδούλους ότι έχουν ανθρώπους ίδικούς των εις τήν όμόδοξον Ρω¬ 

σίαν, εις τάς φραγκικάς καθολικάς ή προτεσταντικάς χώρας, οί όποιοι ήσαν εις θέσιν ού 
μόνον νά καρπώνται τάγαθά τού πολιτισμού, νά έπηρεάζουν υπέρ τών ύποδούλων άδελφών 
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των τήν διεθνή γνώμην καί νά συντηρούν παρ’ αίιτφ τήν άντίληψιν ότι ή Ελλάς καί τά 

έλλην,κά γράμματα δέν άπέθανον, δέν ήφανίσθησαν μετά τής 
πόλεως, άλλά καί νά βοηθούν τήν παιδείαν καί την μόρφωσιν των υποδούλων, την Εκ 

κλ^ΈάΓέπροχωροϋμεν κατ' άνάλογον τρόπον, μάκρος θά έπρεπε νά είναι ο λογος 
περί τών δυνάμεων εκείνων τού Έθνους, αί όποϊαι άνεπτύχθησαν εις το υπο ανατολικής 
Γοτροπίας ^κρατούμενον τουρκικόν κράτος καί έπέτρεφαν τόν σχηματικόν* ™ 
έλληνικών κοινωνιών, μεγάλων κτηματικών περιουσίων, έμπορικών οι™ν- 
δυνάμεων εις τάς χεϊρας τών ύποδούλων Ελλήνων έντός τής Οθωμανικής Αυτοκρατο- 
ρΐας^όλοκλήρου τώξεως τών Φαναριωτών, ή όποια, ύπηρετήσασα τόν κατακτητην ε υ- 

πηρέτει καί τό δουλεύον Γένος, καί έδωσαν εις τήν δουλεόσασαν μειονότητα την δον^ο- 

τητα νά έχη εις τάς ιδίας τΠς χεϊρας δύναμιν. Γραψειοκραται, ηγεμόνες, διερμηνείς, 

ιατροί, προμηθευταί, έψοπλισταί, τραπεζϊται, ναυτίλοι, έμποροι, γαιοκτήμονες, βιοτε- 

χναι, μοναστικοί πλουσιώταται κοινότητες, κατόρθωσαν να μορφωσουν μετά της εθν ης 
ΐων συνειδήσεως καί δύναμιν ή όποια νά προστατεύη τούς ύπολο,πους αγραμμάτους, 

αγροίκους, έργάτας, χωρικούς, ναύτας ραγιάδες. Καί εις όλων τόν νουν απο τους 2ίωσ.μα- 

δες μέχρι τών μοναχών τού Αγίου Όρους, άπό τούς Καλαρρυτινους αποικους έν Ενετια 
μέχρι τών έν τώ έξωτερικφ γουναράδων καί μεταπρατών της Σιατιστης και της Καστο 
ριά'ς, άπό τήν Κρήτην καί τήν Κύπρον μέχρι τής Μεσημβρίας, ησαν τα Γραμματα . «Δοα- 

ξασθε παιδείας μήποτε όργισθή Κύριος», κατά τόν Ψαλμφδόν ! , 
Ήτο τούτο εις τάς προθέσεις τού Πορθητοϋ ; Όχι βέβαια. Αλλ ητο η νομοτέλεια 

τής Ιστορίας, εις τήν σύγκρουσιν μεταξύ τής βαρβαρότητος και του πνεύματος, τής μοιρο¬ 

λατρίας καί τής Φιλοσοφίας νά ν.κήση τό Πνεύμα. Ή ιδιοφυία τού Έλληνας, Π 
σις τής πολιτιστικής του υπεροχής, ή πίστις του ότι κατείχε την αλήθειαν, ή ευγενεια 

ότι ητο απόγονος, ή έλπίς ότι θ’ άναστή. __ 
Δέν γνωρίζω άν ή λίαν συνοπτική αΰτη αναδρομή καί ή τοποθετησις των γεγονότων 

εις τόσον χρονικώς περιορισμένα πλαίσια ενός έπιμνιγμοσύνου λόγου, ή ερμηνεία αυτή 
ακόμη άν ικανοποίησε τάς ψυχάς τών ακροατών μου καί τάς ζητήσεις των. 

Δ' 

Μακαριότατε, 

Κυ ΡκΙτά τόπροσεχέα έτος θά έορτάσωμεν οί Πανέλληνες τήν εκατοστήν πεντηκοστήν 
επέτειον άπό τής Μεγάλης Έπαναστάσεως τοΰ 1821, ότε ήδυνήθημεν νά αντιταχθωμεν 
εις τήν καταπίεσιν καί ν’ άποτινάξωμεν, έστω καί εις περιωρισμένον γεωγραφικός χώρον, 

τόν άπό τοΰ 1453 έπιβληθέντα ήμΐν ζυγόν. Καλόν είναι νά έννοήση τό Έθνος οτι η Επα- 

νάστασις εκείνη δέν έγένετο αυθωρεί καί έξ αύτομάτου, άνευ μακρας προετοιμασίας και 
νωρίς τήν συνδρομήν τών παραγόντων τούς όποιους ανωτέρω ήθελησα να διαγράψω 
έστω καί δι“ ολίγων. Καλόν είναι νά μή λησμονώμεν ότι, άν ό Κωνσταντίνος Παλαιό ογος 
δέν έπιπτε πρό τής πύλης τοΰ Αγίου Ρωμανού εις τό Βυζάντιον άλλά εφευγεν η αν πάρε- 

δίδετο είς τούς Τούρκους, άν ή “Ορθοδοξία δέν συνήσπιζε τό Εθνος, αν δεν ανεπτυσσετο 
ή παιδεία, άν δέν διετηρεΐτο ή γλώσσα, άν δέν έκρατούντο αί ίεραι παραδόσεις μας τότε 
Έπανάστασις του 1821 δέν θά ήτο δυνατή. Διότι έθνος άτιμον καί δειλόν και προδωσαν 
τήν πίστιν του ή λησμόνησαν τήν γλώσσαν του ή περιφρονήσαν τάς παραδόσεις του η 
άποβαλόν τόν ήρωικόν του χαρακτήρα, δέν ήτο δυνατόν νά έπιζήση και να απαίτηση, 

άπό τήν Εύρώπην καί τόν κόσμον νά βοηθηθή, νά σχηματίση κράτος και να επικαλεσθη 
τό άνεξάντλητον κεφάλαιον τού παρελθόντος. Αυτό τό παρελθόν και αι παραδόσεις μας 

έξησφάλισαν τήν έπιβίωσίν μας καί τό μέ?>.λον μας. 
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Διά τοΰτο στρέφουν τήν στιγμήν αύτήν τάς ψυχάς μας πρός τούς ύπερασπιστάς 

τής Κωνσταντινουπόλεως, Έλληνας καί ξένους, ένωτικούς καί ανθενωτικούς, λαϊκούς καί 

κληρικούς, στρατιώτας καί πολίτας, ναυμάχους καί αμάχους, καί τούς πεσόντας καί τούς 

δουλωθέντας καί πωληθέντας άνά τά σκλαβοπάζαρα τής Ασίας καί τής Αφρικής, καί 

προ πάντων εις τον μαρτυρικόν βασιλέα, τόν τελευταϊον Έλληνα αύτοκράτορα τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως τον Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, ό όποιος, «τόν επικείμενον τή Πόλει 

προφανή κίνδυνον όρων αύτοίς όφθαλμοϊς και δννάμενος αυτόν έκσώααι και πολλούς 

έχων τους πρός τοΰτο παρακαλοΰντας, ονκ ήθέλ„ησεν, άλ?’ ειλετο ξνναποθανεΐν τή πα- 

τρίόι τε και τοΐς άρχομένοίς, μάλλον δε και προαποθανεΐν αυτός» (Κριτόβουλος ΤΧΧΠ), 

ήτοι κατά τήν μαρτυρίαν τού ιστορικού, καί δυνάμενος νά φύγη καί νά διάσωση μετά τής 

ζωής του τά ύπάρχοντά του καί τούς ανθρώπους του, έπροτίμησε νά μείνη καί νά πολε- 

μήση καί νά συναποθάνη μετά τής Πατρίδος καί των άρχομένων ύπ’ αύτοϋ, μάλλον δέ 

νά προαποθάνη ό ίδιος, νά πέση ήρωικώς, γενόμενος πρότυπον καί σύμβολον καί ανα¬ 

βαθμός πρός τήν Ελευθερίαν, τής όποιας έτύχομεν οί Νεοέλληνες μετά ταΰτα. Καί 

μετ’ εκείνου στρέφεται ιδιαιτέρως ή ψυχή μας πρός τόν μεγαλόψυχον παραστάτην καί 

πρωθυπουργόν του Λουκαν Νοταραν θυσιάσαντα, μετά τήν άλωσιν, καί τήν οικογενειών 

του καί τόν εαυτόν του, διά νά μή μιάνη τό έλληνικόν αίμα καί τό άγιον βάπτισμα τού 
τέκνου του.. 

Έφ’ όσον υπάρχει Ελληνισμός, έφ’ όσον ή Όρθοδοξΐα θά είναι συνδεδεμένη μετ’ 

αύτοϋ, άνά τούς μακρούς αιώνας τά όνόματά των θά είναι αθάνατα, ή δόξα των άφθιτος, 

τά παθήματά των θά πρόκεινται προ ήμών ώς μεγάλα ύποδείγματα ήθους, πίστεως, αρετής, 

αύτοθυσίας ί 

Των προμάχων τής Κωνσταντινουπόλεως εϊη αίωνία ή μνήμη ! 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

βιβλιοκριςιαι 

•Η άπ»=~Αή τήν Επετηρίδα επί τφ τή5 8η>~»^ 

«αΐ δή εις ταχτέν χρένεν, δέν ΰπρχρε.ί τέ περιεδ,χην ρητέ ε.5 την «π«ντηε.ν οητ 

ε'ις τήν έπιετρβφήν τοή *πε=τ«Αίντο; έ.ρλίπ». Η δ,εύϊηντπρ τή5 Έπετηρ δ»5 - 1 δαητή τά «»«*. τή5 έπ,ΑΡ,ήΡ τάν Μ*» *.«. δηΧΡΡ.ε^τε,ν δ, « «ητη 
οενερνάτα. «δτήί ΥΡίΦ»·™ ρψΑ,οχρ.είαΡ η β,ρΑ,ρχρ,τ,χα οηηε^ατα. 

Πάντα τά πρέρ ΜΑ,οχρ,εί.ν ,χαί τά .π’ άνταΑΑανή «**-»"£"' 
εϊ5 τά Υραφεΐον τήί Έτραρείαρ (»δά5 Άρ,οτεΙδΡΡ 8, ΑΒηναι 122). 

Πίαναγ ιώταν) Δ. Μ α ο τ β ο 6 η μ ή* β V, Νικόλαος ^υνδννος 
(1402 - 1464). Βίος και έργον. Συμβολή εις την μελέτην, των .1 

λογιών τής Λιασποράς. Διατριβή ένα διδακτορία. Εν Αθψαις 19ε 
8°, σσ. 277 + πίν. Θ' [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλον, 0). 

•Η Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι Αγνώμων 
ποός τήν μνήμην τής αειμνήστου Σοφίας, κόρης του συνιαγματολογου Νι- 

κολάουηΣαριΓλου,ή όποία, διό κληροδοτήματος οπερ κατέ^πε ναύτη, 

κατέστησε δυνατήν τήν άνετον έκδοσιν διδακτορικών διατριβών τών τρο 
φίμων αδτης, ών έξεδόθησαν μέχρι τέλους τού 1970 περί την δωδεκάδά. 

Μπλείσται δέ τούτων δ,ακρίνονται διά τό ποιόν αυτών και την»^ 

πον επιστημονικήν έρευναν ής οί συγγραφείς αυτών δίδουν δια τών διατρι 
Βών τά πορίσματα. Είμαι ευτυχής διότι ώς κοσμητωρ της Φιλοσοφικής 

Σχολής συνετέλεσα εις τήν λειτουργίαν του κληροδοτήματος. 

Μία τών διατριβών τούτων, ής τό θέμα ύπέδετξεν ο γραφών εις τον 

διδάκτορα καί έν συνεχεία ύπήρξε καί εισηγητής αυτής ευμενής= ^ 

Σχολήν καί τήν Διαχειριστικήν Επιτροπήν τοΰ Σαριπολειου κληροδοτή¬ 

ματος, υπάρχει καί ή ανωτέρω βιβλιογραφίας σημειωθεΐσα, οΦ-λομενη 

εις δόκιμον μελετητήν τής Μεσαιωνικής ιστορίας και φιλο^γιαί 
Ευβοέακ. Παναγιώτην Μαστροδημήτρην, άλλοτε καθηγητήν εν Χαλκιδι και 
κατά τά τελευταία έτη πανεπιστημιακόν διδάσκαλον και βοηθον του Σπου¬ 

δαστηρίου τής Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστη¬ 

μίου Ιθηνών, νυν δ’ ερευνητήν παρά τφ Έλληνικώ Ίνστιτούτω Ενετιας. 

Μετά τάς βραχυγραφίας καί τά σύμβολα, έπονται τα προλεγομενα. 

Τό κυρίως βιβλίον διαιρείται εις δύο μέρη, ών το πρώτον αναφερεται ει^ 

τόν βίον καί τό δεύτερον εις τό έργον. Έν Παραρτήματι δημοσιεύονται 
έγγραφα, έπιστολαί, στίχοι, ιταλική περίληψις, ή β.βλιογραφια, πίνακες 
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των ερευνηθέντων ή μνημονευόμενων κωδίκων καί εγγράφων καί τά 
συνήθη ευρετήρια προσώπων, τόπων καί πραγμάτων, ώστε ή όλη διάταξις 
νά είναι εύμέθοδος. 

Εις τό πρώτον μέρος εξετάζονται εν ϊδιαιτέροις κεφαλαίοις α') τά γε¬ 
νεαλογικά του Σεκουνδινοΰ, β') ό προ τής Συνόδου τής Φλωρεντίας βίος 
αυτοϋ, γ') ή δράσις του κατά την αύτήν Σύνοδον, δ’) τά μετά την Σύνοδον 
και τέλος ε')τά των απογόνων τού Σεκουνδινοΰ Ίωάννου, Άλοϊσίου καί 
Νικολάου «Εχαιιάι ηοε». 

Εις τό δεύτερον μέρος καί εις τέσσαρα κεφάλαια εξετάζεται ή χειρόγρα¬ 
φος παράδοσις των έργων του Σεκουνδινοΰ (ν&ί. Ιαί. 1732, Ματα Ιπί. 4418, 

νίηόοό. 5967) καί αξιολογούνται οί τρεις κώδικες, κατατάσσεται τό έργον, 

αφού δέ διακριθή εις προπότυπον καί μεταφραστικόν, ό συγγρ. εξετάζει 
τά καθ έκαστον (Εκθέσεις - άναφοραί, αλληλογραφία, ιστορικόν, θεολο- 

γικόν, ρητορικόν, φιλοσοφικόν έργον, μεταφράσεις τής Φλωρεντίας, άλ¬ 
λοι αρχαίων συγγραφέων κλπ.). Κατά τό δεύτερον τούτο μέρος ή διατριβή 
είναι προεργασία επιμελής τής μελλούσης ν’ άκολουθήση έκδόσείος του 
ολου έργου του Σεκουνδινοΰ, του οποίου ώς ήδη έσημείωσα, δίδει ό Μα- 

στροδημήτρης ελληνικά καί λατινικά δείγματα εν τφ Παραρτήματι τής 
διατριβής. 

Ως γνωστόν ό Ν. Σεκουνδινός ύπήρξεν Εύβοεύς λόγιος καί γραφειο¬ 
κράτης, άριστος γνώστης τής Ελληνικής καί τής Λατινικής, δυνάμενος 
νά μεταφράζη εύχερώς αλλά καί επακριβώς από τής μιας εις τήν άλλην 
γλώσσαν, διό καί έχρησιμοποιήθη ώς μεταφραστής εις τήν Σύνοδον τής 
Φερράρας - Φλωρεντίας (1438 - 1439). Τό έργον του, ιδία τό δημιουργι¬ 
κόν, δεν υπήρξε μέγα, ώστε νά δύναται ούτος νά παραβληθή προς τον Πλή- 

θωνα ή τον Βησσαρίωνα ή τον Μάρκον Εφέσου, τάς μεγάλας Ελληνικός 
μορφάς τής Συνόδου. ’Αλλ’ όπως ήδη ήρευνήθησαν τά περί Γεωργίου 
Αμιρούτζη, τού φιλοσόφου λεγομένου (παρ’εμού); ούτως έπρεπε καί δευ¬ 
τεραγωνιστής τής Συνόδου αλλά καί μετά ταυτα προσωπικότης διαδραμα- 

τίσασα μεταξύ Ρώμης, Ένετίας καί Ανατολής αρκούντως σημαντικόν ρό¬ 
λον νά γνωσθή εκ του πλησίον. Ό Νικ. Σεκουνδινός, ζήσας καί έν τή φραγ- 

κοκρατουμένη Θεσσαλονίκη προ τής καταλήψεως αυτής υπό των Τούρκων 
(1431), διετέλεσε νοτάριος ή περιεβλήθη μέ ανάλογα άξιώματα ύπό τής 
'Αγίας "Εδρας, τής Ένετικής δημοκρατίας καί τής ύπό τούς Ενετούς Χαλ- 

κίδος (Νε§ΓοροηΙε), έφθασε δέ καί μέχρι τού ύψηλου αξιώματος τού καγκελ- 

λαρίου Κρήτης, όπερ δεν έξήσκησε, λόγιο έπισυμβάντος αύτώ τραγικού 
ατυχήματος κατά τον πλούν, ότε απώλεσε καί τέκνα καί περιουσίαν. 

Διετέλεσε δέ διπλωματικός απεσταλμένος τής Ένετίας καί τών Παπών, 

έκτελέσας δυσκολωτάτας άποστολάς. Ώς έκ τούτου ήλθεν εις σχέσιν προς 
μεγάλας προσωπικότητας τού ιε αιώνος, βασιλείς, άρχοντας καί άνθρω- 
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δο« Αυπΐ9Ρίνσσ 198 ίΥ2Π>ηκαί είς πραγματείας δώ τον Ίωάννην 

** ζ Τ,7ΣΖ:ΖΖ^·. - - * 
σεωςτης “ άποκτώμεν τον πρώτον σύγχρονον αξιολογον με- 

“Γ* * Ζ 
γρρφΡς^ί νεανικής ^ ^ ^ ΐά ·Ελλ6£ι 

Μαρούλον Τηρχα.'ωτου (βν ■ ; ρ ρ:,1ρ (ΡξαφΟ. έλαχίστος 

·'Η Ιζζ λίστα ει^ε αελετητής ν’ απόκτηση τόν δπλτσμον δτα του οποίου 

7* θελει τόν βοηθήσετ πολύ ή θητεία του νδν παρα τφ Ελληνικφ 
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τόσον εις την μόρφωσιν καί τελειοποίησιν τόσων νέων Ελλήνων μελετη¬ 

τών των μεσαιωνικών μας πραγμάτων και προσώπων. 

Δεν θέλει νομίζω στήριξιν ή γνώμη ότι Μεσαιωνική Φιλολογία και 
Μεσαιωνική Ιστορία διά την Ελλάδα είναι αδιανόητοι χωρίς σπουδάς 
και έρευνας εις τήν Ιταλίαν, τά αρχεία καί τάς βιβλιοθήκας της και χωρίς 
γνώσιν τής τεράστιας βιβλιογραφίας της διά τήν Φραγκοκρατίαν, τά ιτα¬ 

λικά (ένετικά κυρίως) άρχεΐα καί αυτήν ακόμη τήν Λογοτεχνίαν καί τήν 
Τέχνην, χωρίς καλήν βυζαντινολογικήν καί παλαιογραφικήν κατάρτισιν 
καί χωρίς μεσαιωνικά λατινικά. Ιδιαιτέρως δ’ ό μεσαιωνολόγος πρέπει νά 
κατέχη καί τά θέματα, τά προβλήματα καί τήν βιβλιογραφίαν τής όλης 
Αναγεννήσεως, ιδία τής έν Ιταλία. Ταϋτα γράφω επ’ εύκαιρίςι ώς υποθή¬ 

κην διά τά μέλλοντα νά επακολουθήσουν έν Έλλάδι κατά τήν έπάνδρωσιν 
των σχετικών εδρών καί θέσεων τών άνωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων καί 
λοιπών έπιστημονικών καθιδρυμάτων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Κωνσταντίνον Α. Μ αν ά φ η, Μοναστηριακά τνπικά - δ ιαθήκαι. 

Μελέτη φιλολογική. Διατριβή επί διδακτορία νποβληθεϊσα εις τήν Φιλο¬ 

σοφικήν Σχολήν τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έν Άθήναις 1970, 8°, 

σσ. 200 (-\-1) [«*Αθήνα», Σειρά διατριβών και μελ.ετημάτων, άρ. 7]. 

Ένώ περί λειτουργικών τυπικών διαφόρων εκκλησιών είχομεν 
ίκανάς καί σπουδαίας εργασίας, τά περί μοναστηριακών τυπικών ήσαν θολά 
καί κυμαινόμενα, ουδέ αυτή ή βιβλιογραφία ήτο που συγκεντρωμένη, 
άν έξαιρέσωμεν όσην κατέγραψεν ό ϋε ΜεβεΙοτ ήδη άπό του 1940 εις τά 
Πρακτικά του Ε' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου (Ρώμη, II, σσ. 489 - 

508). Όμοίως ή σχέσις τών λεγομένων διαθηκών προς τά κτητορικά 
τυπικά ήτο πως ακαθόριστος. Τό θέμα δ’ ήτο φιλολογικώς (άλλα καί νο- 

μικώς καί ίστορικώς) λίαν διαφέρον, διότι έπρεπε νά γνωρίσωμεν τό δια- 

μορφωθέν τούτο είδος τής μοναστήριολογικής κανονικής διατάξεως, τήν 

έκτασίν του, τάς μορφάς του, τον τύπον του, τήν ιστορίαν του καί τήν γενο- 

μένην σποραδικώς έπ’ αύτοϋ εργασίαν νά συγκεντρώσωμεν ώστε ν’ άπαρ- 

τισθή ένιαία εϊκών. Καί δύο οδοί ήνοίγοντο προς τούτο : Ή ν’ άναζητή- 

σωμεν τά χει/φα καί νά συνεχίσωμεν έκδίδοντες τάνέκδοτα ή εις καλυ- 

τέρας εκδόσεις νά έπανεκδώσωμεν τά πολυάριθμα κείμενα, άτινα φιλό¬ 

τιμοι έκδόται, ώς ό Δημητριέφσκη, ό ήμέτερος Εύστρατιάδης κ.ά. είχον 
κατά καιρούς έκδώσει, ή νά προχωρήσωμεν επί τή βάσει τού υλικού τό 
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όποιον είχομεν ήδη εις τήν διάθεσίν μας εϊς τήν διαπραγμάτευσήν τού θέμα¬ 

τος. νΑλλωστε τό ιδανικόν τής έκδόσεως πάντων τών κειμένων ενός είδους 
καθίσταται, ακόμη καί τό 1970, άνέφικτον διότι ούτε καταλογογραφη- 

μένοι είναι πάντες οί άνά τον κόσμον ελληνικοί κώδικες ούτε ευχερώς 
πάντες προσιτοί, καί αυτοί άκόμη έξ ών έξέδωκαν οί προηγούμενοι. ’Άνευ 
5έ διακρίσεως σαφούς μεταξύ τών μοναστηριακών τυπικών και των λει¬ 

τουργικών, καί τό έγχείρημα τής συναγωγής εις Οοτρυε δεν γνωρίζω άν 
θά ήτο όσον έπρεπεν αποτελεσματικόν. Διό έπροτιμήθη ή οδός τής διαπρα- 

γματεύσεως, τήν οποίαν ήκολούθησεν άριστος νέος φιλόλογος καί βυζαν- 

τινολόγος, στενός δέ συνεργάτης καί αγαπητός μαθητής μου ό κ. Κωνσταν¬ 

τίνος Α. Μανάφης άπό ετών άναλαβών, τή ύποδείξει μου τό θέμα. Ο συγγρ. 

είχε τήν άναγκαιοΰσαν έν προκειμένω προπαιδείαν, είναι δέ γνωστός και 
έξ άλλων κωδικολογικών καί φιλολογικών εργασιών, ών δύο τελευταίοι 

όμοίως ανάγονται εις θέματα σχετικά με τά τυπικά. (Πρβλ. τον παρόντα 
τόμον, πρόσθεν σσ. 459 - 465, καί τήν Έπ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολής Πα- 

νεπ. Αθηνών Κ', 1969 - 70, σσ. 155 - 168). 
Μετά πρόλογον, έτέθησαν αί βραχυγραφίαι μακράς βιβλιογραφίας, ής 

έγένετο χρήσις καί ή εισαγωγή, είτα δ’ ή διαπραγμάτευσή του θέματος έχώ- 

ρησεν εις δύο μέρη, τό περί μοναστηριακών τυπικών (21 - 123) καί το συντο- 

μώτερον περί κτητορικών διαθηκών (125 - 173). Έν τέλει συνήχθησαν τά 
γενικά συμπεράσματα, ήκολούθησαν δέ πίνακες Τυπικών - Διαθηκών (178 - 

192), έν οϊς κατεγράφησαν μετά πάσης τής γνωστής βιβλιογραφίας 32 μέν 
τυπικά, 8 δέ διαθήκαι. Τό βιβλίον κατακλείουν πίνακες τό μέν κυρίων ονο¬ 

μάτων, τό δέ όνομάτων καί πραγμάτων (193-200). 

Εις τό πρώτον μέρος φιλολογικωτάτη είναι ή διαπραγμάτευσή τών 
όρων τόπος, τυπού, τυπικόν, διατύπωσις, ύποτύπωαις, υπαγόμενων τών σχε¬ 

τικών μαρτυριών τών συγγραφέων έν οίς απαντάται ή ορολογία. Εις ίδια 
κεφάλαια εξετάζονται πρώτον τά λειτουργικά καί δεύτερον τά τούτων δια- 

κρινόμενα μοναστηριακά τυπικά, οί λόγοι τής συντάξεως των μοναστηρια¬ 

κών τυπικών, τό περιεχόμενον αυτών, αί συνθήκαι ύφ’ άς ταΰτα συνετασσον- 

το, ή τήρησις τών δΤ αύτών θεσπιζομένων διατάξεων, κλείεται δέ τό πρώ¬ 

τοι μέρος διά τής διαπραγματεύσεως τού όρου βρέβιον καί τής σημασίας 

ήν έχει. , Τ , , _ , „ , . 
Εις τό δεύτερον μέρος έξητάσθησαν κατά σειράν αι αίτιαι δι ας εγρα- 

φησαν αί διαθήκαι, οί συντάκται αύτών, ό χρόνος τής συντάξεως αύτών, αί 
όνομασίαι καί ή μορφή, καθώς καί τό περιεχόμενον, τέλος δέ ή κατάταξις 

ήν δύνανται νά λάβουν. 
Ό συγγρ. κατέληξεν εις τά έπόμενα συμπεράσματα: 

«Υπό τον όρον Μοναστηριακόν Τυπικόν νοοΰμεν τον καταστατικόν 

χάρτην μονής τίνος τον διατυπωθέντα ύπό τού ίδρυτού (κτήτορος) ή άνακαι- 
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νιστού (δευτέρου κτήτορος) αυτής και περιέχοντα διατάξεις συμφώνως προς 

τάς όποιας : 

α') Εκλέγεται ό ήγούμενος και οί λοιποί της μονής διακονηταί. 
β') Οί έν λόγφ έκτελουν τάς διακονίας, τό δέ σύνολον τής μοναστικής 

κοινότητος ρυθμίζει τόν τε υλικόν και πνευματικόν του βίον. 

γ') Ή ρύθμισις των σχέσεων τής μονής προς τάς εκκλησιαστικός 

καί πολιτικός άρχάς. 

δ') Ό ακολουθητέος λειτουργικός τύπος, δστις άπετέλει ιδίαν μέριμναν 

(βιβλίον). 

ε') Ή έξασφάλισις του αύτοδεσπότου καί αύτεξουσίου τής μονής. 

Συνήθως τοϊς μοναστήριακοίς τυπικοΐς συνήπτετο βρέβιον (έν φ κατε- 

γράφοντο τά τε κινητά καί ακίνητα, σκεύη, βιβλία του μοναστηριού κ.ά.). 

*Υπό τόν όρον Κτητορική (μοναστηριακή) διαθήκη ό συγγρ. νοεί τό 
υπό του α' ή β', κατά τάνωτέρο), κτήτορος συνταχθέν έγγραφον έν τύπω 
διαθήκης καί αντί τυπικού, έν φ διετίθεντο τά τής έκλογής ή διαδοχής τού 
ήγουμένου, ό τρόπος τής διοικήσεως, τά διακονήματα καί ή διαγωγή των 
μοναστών, αί σχέσεις τού μοναστηριού πρός τε τάς εκκλησιαστικός καί 
πολιτικός άρχάς καί όμορον έτερον ιερόν καθίδρυμα. Ενίοτε έδηλοϋτο διά 
τής διαθήκης καί ό άκολουθητέος λειτουργικός τύπος ή καί κατεγράφοντο, 

έν εΐδει βρεβίου, τό αποτελοϋντα την περιουσίαν τής μονής στοιχεία. 

Ό συγγρ. κατέληξεν εις τό ότι : Ή έκτασις καί ό άριθμός των θεμάτων, 

εις ά όνεφέροντο αΐ διατάξεις των έν λόγφ κειμένων ήτο συνάρτησις τής 
προσωπικότητος έν γένει τού ίδρυτοϋ ή άνακαινιστοϋ τής μονής, των έπι- 

κρατουσών πολιτικών, έκκλησιαστικών καί πολιτιστικών συνθηκών, του 

χώρου έν φ έκειτο ή μονή, του αριθμού των μοναχών τών διαβιούντων έν 
αύτή, ώς καί τών ύπ’ αυτής έκάστοτε άντιμετωπιζομένων προβλημάτων (πρβλ. 

σσ. 174- 175). 

Ή πρωτότυπος αΰτη έργασία, γραφεΐσα μετά γνώσεως, μεθόδου καί 
τής δυνατής πληρότητος, πληροί κενόν εις τήν βιβλιογραφίαν τών βυζαν¬ 

τινών θεσμίων καί τής μοναστήριολογίας, αλλά καί είναι σημαντική φιλο¬ 

λογική προσφορά, δι’ οΰς λόγους εξήγησα άρχόμενος. Τάς επ’ αυτής παρα¬ 

τηρήσεις μου ή εϊπον έγκαίρως εις τόν υποψήφιον τότε διδάκτορα ή κατά 
τήν έξέτασίν του εις τήν Σχολήν, ώστε νά είναι μικρολογία ή τυχόν έπανά- 

ληψις αυτών ένταϋθα. Χαίρω διότι ό μαθητής μου έπετέλεσεν έργον χρήσι¬ 

μον, δπερ δύναται μελλοντικώς νά έχη πολλός προεκτάσεις, είτε διά τού 
ίδιου ( όποιος καί τά νομικά θέματα τών θεσμών άντελήφθη ίκανοποιητικώς) 

είτε καί δι’ άλλων μελετητών. Οϋτιο π.χ. θά ήδύνατο περαιτέρω νά έξετασθή 
έπί τής βάσεως τών μαρτυριών τών τυπικών τό θέμα τών μοναστηριακών 
βιβλιοθηκών, τών άναγνωστηρίων, του περιεχομένου αυτών (λειτουργικού τε 
καί θύραθεν), καθώς καί τά θέματα τών σκευοφυλακίων καί τών έν αύτοΐς 

20 - 1 - 1971 

Βιβλιοκρισίαι 4^' 

θησαυρών τών μοναστηρίων, καθώς καί οί χώροι έν οίς εύρίσκοντο αί βιβλιο- 

θήκαι καί τά σκευοφυλάκια εις τάς καταστραφείσας βυζαντινός μονάς. 

Άλλ’ έάν έν Έλλάδι εΐχομεν ιδρύματα διαθέτοντα τάς οικονομικός βά¬ 

σεις έπί τών όποιων πρέπει νά στηρίζωνται τά μεγάλα σχέδια και τας ορ¬ 

θός προοπτικός τών έργασιών, θά έπρεπε συγκεντρωτικώς νά δώσωμεν εις 
βελτιουμένας έπί τούτφ εκδόσεις τό σύνολον τών ώς άνω καταγραφέντων 
40 τυπικών καί διαθηκών, μετά τών καταλλήλων εισαγωγών καί υπομνημά¬ 

των, έπαυξάνοντες αύτό έκ τών λανθανόντων ανεκδότων σχετικών κειμένων. 

Όψέποτε δέ καταστή τούτο εφικτόν, ή καί πολλαπλώς άλλως χρήσιμος έρ¬ 

γασία τού Κ. Α. Μανάφη θά είναι ή βάσις τής μελλούσης νά συντελεσθή 

Συναγωγής. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

8ψηέοη Ιβ Νοιινβαιι ΤΜοΙοξίβπ. Τταίίέ8 ΐΗέοΙοξίριιβδ βΙ, φιριικ. ΙηΙτοάμ- 

αίοη, ίβχΐβ βήΐίριιβ, Ιΐ'αάιιοήοη. βί ηοΐββ ραν 3 βα η Βαττοιιζβ 8, 

Α.Α. Τόμ. Α', Παρίσωι [8οηΓΚ8 ΟΐΓέΐίβηηβ8, άριθ. 122] 1966, σσ. 

441. Τόμ. Β’, Παρίσιοι [δοκΓΟβε ΟΛΗύεηηε8, άριθ. 129] 1967, σσ. 519. 

Εις τούς δύο τούτους τόμους τής σειράς τών δοιιτοβε Οιτεΐιβηηεδ έκ- 

δίδεται τό πρώτον εις επιμελή κριτικήν έκδοσιν μετ’ εισαγωγής, σχολίων 
καί γαλλικής μεταφράσεως τό σύγγραμμα τού Συμεώνος του Νέου Θεολό¬ 

γου Θεολογικά καί Ηθικά. Οΰτω διά τών δύο τούτων τόμων προάγεται ή 
εις τήν ώς άνω σειράν έκδοσις τών απάντων τού άγιου τούτου άνδρός, έφ’ 

όσον ήδη έχουν έκδοθή αί Κατηχήσεις ύπό Βαδίΐε Κπνοοϊιέίηε (δρα βιβλιο¬ 

κρισίαν υπό Δ η μ. Λ. Σ τ α θ ο π ο ύ λ ο υ έν ΕΕΒΣ ΛΔ', 1965, σσ. 361 - 

362), τά Κεφάλαια Θεολογικά, γνωστικά καί πρακτικά ύπό 3. ϋειτουζεδ, 

έπ’ έσχάτων δέ ό πρώτος τόμος τών “Υμνων ύπό Τ ΚοάεΐΥ 
Ό έπιμελητής τής έκδόσεως παρέχει έν αρχή εισαγωγήν (σσ. 7-37). 

Κατ’ αυτήν θίγονται θέματα σχετικά πρός τόν συγγραφέα, τό έργον και τήν 
χρονολόγησιν τούτου, έπακολουθεΐ δέ άνάλυσις τών ομιλιών καί συνάγον¬ 

ται τά έξ αυτών περί τής διδασκαλίας τού Συμεώνος τού Νέου Θεολόγου 

συμπεράσματα. { , , , 
Οϋτω τό έργον είναι συναγωγή ομιλιών καί πραγματειών η οποία πρέ¬ 

πει νά έγινεν ύπ’ αυτού τού Συμεώνος τού Νέου Θεολόγου μεταξύ τών ετών 
1008 καί 1009. "Ομως αί έπί μέρους όμιλίαι καί πραγματεΐαι ανάγονται εις 
χρόνον από τού 1003 καί κατόπιν. Τό έργον είναι σαφώς άντιρρητικόν, άπε- 

τελέσθη δέ έκ λόγων καί πραγματειών αί όποΐαι έγράφησαν τούτο μέν προς 

Έπετηρ'ις * Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΛΖ' 32 
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έποικοδομήν των μοναχών, τούτο δέ διά νά άντικρούσουν τον Στέφανον 
Νικομήδειας. Ή διαμάχη μεταξύ των δύο τούτων άνδρών οφείλεται εις τό 
γεγονός ότι ό μέν Συμεών δέχεται την έκστασιν και την θέασιν ώς μόνην 
όδόν κατανοήσεως τής Τριαδικότητος του Θεού, ό δέ Στέφανος τήν γνώ- 

σιν. Πρώτος έκδοτης του έργου ύπήρξεν ό Νικήτας Στηθατος. 

Κατά τήν άνάλυσιν του έργου ό επιμελητής τής έκδόσεως θεωρεί τον 
Νικήταν Στηθάτον αίτιον τής διαιρέσεως τής συλλογής εϊς 3 Θεολογικούς 
καί 15 Πρακτικούς λόγους. Οί Θεολογικοί λόγοι πραγματεύονται τό θέμα τής 
ένότητος τής Άγιας Τριάδος. Οί Ηθικοί διακρίνονται είς τρεις περαιτέρω 
ομάδας τάς όποιας αποτελούν αί εξής όμιλίαι: α') Ηθικά 1 - 2. Πραγμα¬ 

τεύονται θέματα σχετικά προς τον άνθρωπον, τήν πτώσιν αυτού και τον προ¬ 

ορισμόν. β') Ηθικά 3-11. Κατά τήν ένότητα ταύτην ό Συμεών εκθέτει τήν 
ύψίστην μυστικήν και άναπτύσσει διεξοδικώτερον τά μεγάλα προβλήματα 
τά όποια άναφέρονται εις τάς «Κατηχήσεις». Πρώτη προϋπόθεσις διά τήν 
σωτηρίαν είναι ή πίστις, ό δέ χριστιανός οδηγείται διά τής άπαθείας, ή 
οποία είναι άντικείμενον εμπειρίας καί όχι συλλογισμού. Τό "Αγιον Πνεύ¬ 

μα είναι ενσυνείδητον εντός τής ψυχής μας, μετά δέ τήν κάθαρσιν ή ψυχή 
είναι ιδία μέ τήν εικόνα τής 'Αγίας Τριάδος μετά τής όποιας ένοΰται. Προς 
τον Θεόν έρχόμεθα είς στενήν σχέσιν διά τής μετάνοιας καί τής άσκήσεως. 

Ό Θεός παραχωρεί τον φωτισμόν καί τήν θέασιν τής 'Αγίας Τριάδος είς 
τούς ταπεινούς, ή δέ αληθής γνώσις αποκτάται διά τής καθαρότητος καί τής 
χάριτος καί όχι διά των σπουδών. Ή ήμέρα τής κρίσεως δημιουργεΐται ήδη 
από αυτήν εδώ τήν ζωήν δι’ όσους έχουν καθαρθή διά των δακρύων. Ό ζωο¬ 

ποιός θάνατος τού Χριστού παράγεται είς όσους διέτρεξαν όλα τά στάδια 
τών άρετών καί έφθασαν έως τής κατοικίας τού Θεού, γ') Ηθικό 12-15. 

Ή κατά μικρόν άπόκτησις τών άρετών επιτρέπει τό κέρδος τών αιωνίων 
αγαθών, ή δέ σωτηρία πραγματοποιείται μόνον διά τού συνδυασμού πίστεως 
καί έργων. Ή Εκκλησία παρέχει διά τών τελετών τών εορτών ρυθμούς εξω¬ 

τερικούς, οί όποιοι όμως πρέπει να συνοδεύωνται καί ύπό εσωτερικών ενερ¬ 

γειών. Ό αληθής ήσυχαστής πρέπει νά έχη ώς υπόδειγμα τήν 'Αγίαν Θέκλαν, 

τούς αποστόλους καί όλους, όσοι έπεζήτησαν τό φώς τού Θεού είς τήν μό- 

νωσιν. Ή μόνωσις δέν είναι απραξία, άλλ’ ή ευγενεστέρα δράστηριότης 
τού ανθρώπου. 

Μετά τήν άνάλυσιν τού έργου ό έκδοτης έπιχειρεΐ νά άγάγη είς σόν- 

θεσιν τήν διδασκαλίαν τού Συμεώνος. Τό πράγμα δέν είναι εΰκολον, διότι 
ό συγγραφεύς δέν εντάσσεται εντός καθωρισμένης και στερεοτύπου παρα- 

δόσεως, άλλ’ ώς όλοι οί πνευματικοί συγγραφείς στηρίζεται είς τήν προσευ¬ 

χήν καί τον στοχασμόν. Παρά ταύτα, επειδή τό έργον είναι αντιρρητικόν 
(πρόκειται περί σκέψεων έκφραζομένων επ’ ευκαιρία καί έπί θεμάτων έξαι- 

ρετίκώς λεπτών) ό επιμελητής τής έκδόσεως ανάγει τήν διδασκαλίαν τού 
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Συμεώνος είς τά εξής έπί μέρους θέματα: 1) Ή θέασις τού Θεού. 2) Ή απά¬ 

θεια. 3) Μυστήρια καί ιεραρχία. 4) Συμπεράσματα. 'Ο χαρακτήρ τής θεο¬ 

λογίας τού Συμεώνος είναι εμπειρικός. Τά Θεολογικά και Πρακτικά δει¬ 

κνύουν τό μεγαλεΐον τής προσπάθειας τού μυστικού, ώς επίσης καί τά όριά 
του. Παρ’ όλα ταύτα ό εκδότης, έπειδή δέν θεωρεί ώς μόνην θεολογίαν τήν 
θεολογίαν τού μυστικού, κατακρίνει τον Συμεώνα. Πέρα τής μυστικής ή 
θεολογία έχει εύρύτερον πεδίον καί χρησιμοποιεί συλλογισμούς κ.ά., ένθα 
ή διάνοια καί ή λογική συνεργάζονται μέ τό Πνεύμα, τό οποίον κατευθύνει 

καί βοηθεΐ. 
Ακολούθως εξετάζεται ή χειρόγραφος παράδοσις (σσ. 38 - 70). Παρα¬ 

τίθεται πίναξ χειρογράφων τά όποια παραδίδουν τό όλον έργον (10 χειρό¬ 

γραφα, από τού ια' έως καί τού ιθ' αί.) ή αποσπάσματα τούτου καί μεμονω¬ 

μένους λόγους (11 χειρόγραφα άπό τού ιγ' αί. έως τού ιηΓ αί.). Εξετάζονται 
αί έξωτερικαί ένδείξεις κατατάξεως, ταξινομούνται τά χειρόγραφα, άναφέ- 

ρονται χαρακτηριστικοί γραφαί, έρευνάται τό θέμα τού κειμένου τού Συμεώ¬ 

νος καί τό αρχέτυπον τής έκδόσεως τού Νικήτα Στηθάτου. Οί κώδικες 
ναΐίο&ηιΐδ Κοβίηεηδίδ 25 καί Βατοπεδίου 666, άμφότεροι'τού ια' αί., είναι 

αί απ’ ευθείας μαρτυρίαι τής έκδόσεως τού Νικήτα Στηθάτου. 

Είς έτερον κεφάλαιον του α' τόμου έξετάζονται τό ύφος καί ή γλώσσα 
τού συγγραφέως (σσ. 71 - 83). Τό ύφος τού Συμεώνος είναι τό ύφος κήρυκος 
ό όποιος όμιλεί διά νά διαδώση τό μήνυμά του καί έχει τον ένθουσιασμόν 

άποστόλου. 'Η γλώσσα του είναι ή κοινή τής εποχής. 

Ακολουθούν σημεκόσεις διά τήν παρούσαν έκδοσιν τού κειμένου (σσ. 

84-86), τό όποιον στηρίζεται κυρίως είς τούς δύο προμνημονευθέντας κώ¬ 

δικας καί παρατίθεται πίναξ 5Ϊ£ΐοπιπι (σ. 87). 

’Από τής σ. 88 έως τής σ. 440 τού α' τόμου (μετάφρασις είς τήν γαλλι¬ 

κήν, σσ. 89 - 441) καί άπό τής σελ. 8 έως τής σ. 458 τού β' τόμου (μετά- 

φρασις είς τήν γαλλικήν, σσ. 9 - 459) έκδίδεται τό κείμενον τών Θεολογι- 

κών καί Πρακτικών υπό τήν επιγραφήν Του οσίου και μεγάλου πατρός 
ημών Συμεών του Νέου Θεολόγον πρεσβυτέρου και ηγουμένου μονής τον 

άγιον Μάμαντος τής Ξνλοκέρκου. Θεολογικά καί Ηθικά. 

Έν τφ β' τόμφ, μετά τήν έκδοσιν τού κειμένου, παρατίθενται: α') πίναξ 
άγιογραφικών χωρίων (σσ. 461 - 474), β') πίναξ τών μνημονευομένων συγ¬ 

γραφέων (σσ. 475-476), γ') πίναξ κυρίων ονομάτων (σσ. 477-480), δ') 

ελληνικός αναλυτικός πίναξ (σσ. 481 -517), ε') πίναξ εσφαλμένων τού α' 

τόμου (σσ. 518-519) καί ς-') πίναξ τών περιεχομένων. 

Ό επιμελητής τής έκδόσεως μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν γνώσιν τών 
πραγμάτων έπεχείρησε καί κατώρθωσε νά προσφέρη τήν πρώτην έκδοσιν 
τών «Θεολογικών καί Ηθικών» τού Συμεώνος τού Νέου Θεολόγου κριτικώς 
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επί τη βάσει τής χειρογράφου παραδόσεως. Έθεώρησεν έπίσης αναγκαίον 
νά άναλύση τό έργον, νά τό ένταξη ίστορικώς καί νά συναγάγη έξ αύτοϋ 
τήν διδασκαλίαν τοϋ συγγραφέως. Τό εγχείρημα, ιδία τό τελευταϊον, ήτο 
δυσχερές, διότι ό συγγραφέας δεν προσφέρεται διά συστηματικήν έκθεσιν 
των ιδεών του. Διά τοΰτο ό επιμελητής τής έκδόσεως έπέτυχεν απολύτως. 

Μεμονωμένοι τινές παρατηρήσεις επί των εισαγωγικών δεν μειουν κα¬ 

θόλου τήν γενικήν έντύπωσιν. Ό εκδότης θά έδει νά σημειώση κάπου ότι 
ή παρούσα έκδοσις είναι ή πρώτη τοϋ έργου. Έπίσης, καίτοι έν τφ κριτικφ 
ύπομνήματι, κατά τήν έκδοσιν του άφιερωτικοϋ ποιήματος τοϋ Νικήτα δια¬ 

κόνου, μνημονεύεται ότι ό Λέων Άλλάτιος έχει έκδώσει τό ποίημα τοϋτο, 

ούδαμοΰ λέγεται τι περί τών επιγραφών των κεφαλαίων τάς οποίας έδωκεν 
ό Λέων Άλλάτιος έκδίδων έκ τοϋ κώδικος Βε^ΐπόηδίδ 25 (άναδημοσίευσις 
έν I. - Ρ. Μ ΐ § η ο, ΡΟ τ. 120, στ. 294 - 298, 299, ήτοι τά αναγραφόμενα 
κεφάλαια XXXVI, ΧΓνίΙΙ - ΓΧΙ — οί 15 ηθικοί — καί ΓΧΧΙΙΙ - ΠΧΧν — 

οί 3 θεολογικοί). 
Μεταξύ τών χειρογράφων τά όποια παραδίδουν τό κείμενον τών θεο- 

λογικών καί ήθικών τοϋ Συμεώνος τοϋ Νέου Θεολόγου άς προστεθή νΰν 
ό νβίΐοεηιΐδ Ογ. 2604. "Ητο φυσικόν νά άγνοή ό επιμελητής τής έκδόσεως 
τον κώδικα, έφ’ όσον ανήκει εις τά άκατάγραφα τής Βατικανής Βιβλιοθήκης 
χειρόγραφα, τών οποίων κατάλογον έχω έτοιμον προς έκδοσιν εις τήν σει¬ 

ράν δίαόΐ ε Τοδίΐ. Προχείρως μνημονεύω ένταΰθα ότι ό κώδιξ ούτος είναι 
χαρτφος, τοϋ ιδ' αί. Παραδίδει υπό τήν επιγραφήν Τοϋ όσιον καί μεγάλου 
πατρός ημών Συμεόον τοϋ Νέου Θεολόγον και πρεσβντέρου ηγουμένου μονής 

τοϋ άγιον Μάμαντος τής Ξυλοκέρκου τούς 2 - 15 Ηθικούς λόγους, έν συνε¬ 

χεία δέ τούς ιαμβικούς στίχους τοϋ Νικήτα διακόνου. Ή παράδοσις τών 
λόγων άρχεται άπό τοϋ 2ου λόγου, ήτοι τοϋ Προτρεπτικοϋ έκ προοιμίων εις 
μετάνοιαν, καί βαίνει κατά σειράν μέχρι τοϋ 15ου λόγου. Οί λόγοι ούτοι 
άριθμοϋνται ΐδιοτύπως έν τφ κώδικι. Ούτως οί λόγοι 2 καί 3 δεν φέρουν 
άρίθμησιν, οί λόγοι 4 - 8 άριθμοϋνται λόγος β' έως λόγος ς , 6 λόγος 9 

δεν άριθμεΐται, τέλος δέ οί λόγοι 10-15 άριθμοϋνται λόγος ζ' έως λόγος 
ιβ'. Κατά ταϋτα ό κώδιξ εμφανίζει παράδοσιν ιβ' λόγων τοϋ Συμεώνος, ένω 
πρόκειται περί συλλογής τών 2-15 Ήθικών. Άλλα καί ή τοιαύτη παρά- 

δοσις μόνον 14 Ήθικών λόγων είναι ιδιότυπος εις τήν έν γένει χειρόγραφον 
παράδοσιν τών Θεολογικών καί Ήθικών τοϋ Συμεώνος, ώς παρέχει ταύτην 
ό π. I. ϋαιτουζέδ. Έπίσης ιδιότυπος είναι καί ή παράδοσις τών ιαμβικών 
στίχων κατά τό τέλος τών λόγων.Ό κώδιξ είναι άγιορειτικής προελεύσεως, 
άπετέλεσε κτήμα τής έν Κεφαλληνία μονής τών Κηπουρίων, ακολούθως τής 
βιβλιοθήκης Χαραλάμπους Τσιμαράτου Γεννατα καί διά τοϋ Τ. Ρείίί εΐσήλ- 

θεν εις τήν Βατικανήν Βιβλιοθήκην (δρα σχετικώς : Π α ν. Γ.Νικολο- 

π ο ύ λ ο υ, Κώδικες τής Βατικανής Βιβλιοθήκης έκ τής συλλογής Χαρα¬ 

λάμπους Τσιμαράτου Γεννατα. Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Σενεδρίου, 

τ. Β', Άθήναι 1969, σ. 135). 

“Ισως θά έδει νά σημειωθούν ένταΰθα αβλεπτήματα τινα. Έπί τή εύκαιρίμ θά ήθελον 

νά σημειώσω γενικός τινας άρχάς εκδοτικής αί όποΐαι διήκουν διά τών εκδόσεων τής σει¬ 

ράς δουΓοβε ΟΐΓέίϊοπηεδ καί αί όποΐαι είναι έσφαλμέναι. Ουτω : α) κακώς τίθενται^τά ση¬ 

μεία στίξεως προ τών εισαγωγικών. Π.χ. «...ούδέ έγνωκεν αυτόν.», άλλο, «ούδέ έγνωκεν 

αυτόν», (τόμ. Ά, σ. 132, στ. 26)· β') κακώς τίθεται πάντοτε κόμμα προ τών καί, η, μήτε. 

Οί σύνδεσμοι ούτοι κατ’ εξοχήν συμπλεκτικοί καί διαζευκτικοί συνδέουν τάς λέξεις, 

δεν τάς διαχωρίζουν. Π.χ. τής τοΰ Υίον γεννήσεως ονομάζεις, καί τό είναι. .άλλα . · · ονο¬ 

μάζεις καί τό... (τόμ. Α', σ. 98, στ. 38)· καί υπερουσίου ούσιώσεως, ή τί έτερον... 

άλλα ...ούσιώσεως ή τί... (ένθ’ άνωτ., σ. 100, στ. 67)· τών γεγενημένων άπάντων 

μηδέν, μήτε τών δρωμένων, μήτε τών αοράτων..., άλλα ...μηδέν μήτε τών δρωμένων 

μήτε τών αοράτων... (ένθ’ άνωτ., σ. 114, στ. 250-251)· γ') κακώς τίθενται διαλυτικα 

επί διφθόγγων έφ’ όσον τό πρώτον τών φωνηέντων τής διφθόγγου τονίζεται ή πνευμα- 

τοϋται ή άλλως έμφανώς διαχωρίζεται άπό τοΰ ετέρου φωνήεντος. Πχ. άϊδίως, άλλα αιδιως- 

Κάίν, άλλα Κάιν Ισχνΐ, άλλα Ισχνι (ένθ’ άνωτ., σ. 134, στ. 68’ σ. 192, στ. 100' σ, 292, 

στ. 277 άντιστοίχως)· δ’) κακώς διαχωρίζονται κατά τον συλλαβισμόν τά συμπλέγματα 

τών συμφώνων στ, γμ, πτ, σχ, σθ, κτ, χβ, σμ, θμ, έφ’ όσον διά τών συμπλεγμάτων τούτων 

άρχονται λέξεις τής άρχαίας έλληνικής γλώσσης ή άνάλογοι (κατά τους κανόνας τής 

γραμματικής εις τάς περιπτώσεις τών γμ, θμ κ.ά. αναλογών). Έπίσηξ κακώς διαχωρίζεται 

ή λέξις καθίσταται εις καθ-ίσταται. "Οταν τό πρώτον συνθετικόν τής λέξεως παραμένει 

άκέραιον, μόνον τότε συλλαβίζεται ανεξάρτητον, ούχί δέ όταν μόνον τό δεύτερον π.χ. 

άνα-λνω, άλλα άνέ-λυον)· ε') κακώς γράφεται Δαυίδ. Έφ’ όσον προτιμαται ή γραφή αϋτη 

άντί τής Δαβίδ, πρέπει νά γράφηται Δαυίδ· ς') κακώς γράφεται προάστειον. Τό ορθόν 

είναι προάστιον ζ') κακώς γράφεται βιωτικός. Τό ορθόν είναι βιοτικός. 

Κατά τήν έκδοσιν τοΰ π. I. Οαιχουζοδ παρατηροϋμεν ελάχιστα άβλεκτήματα ευκόλως 

άναγνωριζόμενα ώς τυπογραφικά (αύθαδονς άντί αύθάδονς, τ. Α', σ. 96, στ. 4· ποεϊ άντί 

ποιεί, ένθ’ άνωτ., στ. 11· συν αντώ τό έμ. άντί συν αντφ τω έμ., ένθ’ άνωτ., σ. 142, στ. 160 

κ.ά.). Πάντως τό είδωλολατρείαν (ένθ’ άνωτ., σ. 362, στ. 3) πρέπει νά διορθωθή εις ειδω¬ 

λολατρίαν, τό πορφυρόν (τ. Β', σ. 204, στ. 43) εις πορφύραν, τό δμον (ένθ' άνωτ., 

σ. 214, στ. 186) εις δμοϋ. Τό εις (τ. Β', σ. 188, στ. 455· σ. 210, στ. 117· σ. 376, στ. 

639) είναι άκατανόητον. Πρόκειται βεβαίως περί του νεολογικοϋ τύπου είς, άντί τοΰ 

κλασσικοΰ ει, σχηματισθέντος κατ’ αναλογίαν πρός τάς συνήθεις καταλήξεις τοΰ β ενι¬ 

κού είς -ς. Έπίσης δυσνόητον είναι τό περικόλλει (τ. Α', σ. 180, στ. 95). Τσως πρέπει νά 

διορθωθή είς περικαλλεϊ. Καί τινα... έρασμιακά σφάλματα· εφανηρώθη (άντί εφανερώθη), 

τ. Α', σ .412, στ..296· φανηρωθή (άντί φανερωθή), ένθ’ άνωτ., στ. 299· έστηρημένοι (άντί 

έστερημένοι), τ. Β', σ. 144," στ. 342· εύρηθήναι (άντί ενρεθήναι), ένθ’ άνωτ., σ. 388, στ. 

70· άιώνιον (άντί αιώνιον), ένθ’ άνωτ., σ. 448, στ. 50. 

Παρά ταϋτα, ώς άλλωστε ευκόλως διακρίνεται, τά σφάλματα είναι 

ήσσονος σημασίας καί ουδόλως μειοϋν τήν αξίαν τής κριτικής έκδόσεως. 

Χάριτες όμολογοϋνται είς τον π. I. Όαιτοιιζέδ διότι παρέσχε τήν πρώτην 
έκδοσιν τών Θεολογικών καί Ήθικών τοΰ Συμεώνος τοϋ Νέου Θεολόγου 
εις έπιμεμελημένην έκδοσιν, σχολιάσαντα ταύτην διεξοδικώς καί προλο- 

γίσαντα, μετά περισσής έρεύνης τών αναλογών προβλημάτων. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. 
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Ιβαη ΟΙΐΓ2/6ο8ΐοηΐ6, Ι,βίίΓβε ά ΟΙψηρίαζ. δβοοηάβ έάίΐίοιι αιΐξΐηβηΐέβ άβ Ια 
νίβ αιιοηψηβ ά'ΟΙρηιρίαε. ΙηΙτοάηαίοη, ίβχίβ οΓΐίΐφιβ, Ιταά.ιιούοη βΐ 
ηοΐββ ρατ Α η η β- Μ αν ί β Μ αΐ ί η § γ β ρ. Παρίσιοι [8οητοβ8 Οϊιτέ- 
Ιί6ηιιβ8, άοιθ. 13Η8] 1968, σσ. 489. 

Ή δΐς ’Άννα - Μαρία Μαϋη§Γ6γ συνεχίζουσα τάς εκδόσεις έργων του 
Ί(οάννου του Χρυσοστόμου προσφέρει νυν εις νέαν κριτικήν έκδοσιν τάς 
έπιστολάς του αγίου άνδρός προς τήν Όλυμπιάδα, είκοσι και πλέον έτη 
από τής παλαιοτέρας ύπ’ αύτής τής ιδίας γενομένης έκδόσεως των αυτών 
επιστολών. Κατά τήν νέαν έκδοσιν παρατίθεται έν τελεί του τόμου βίος τής 
όσιας ύπό ανωνύμου συνταχθείς. 

Ή νέα έκδοσις των επιστολών προς Όλυμπιάδα είναι καταφανώς ύπερ- 

τέρα τής παλαιάς. Στηρίζεται εις άρκετόν αριθμόν χειρογράφων και κατά 
συνέπειαν προσφέρει βελτιωμένος γραφάς. 

Έν τώ προλόγω τής έκδόσεως (σσ. 7 - 8) ή έκδότις σημειοΐ τάς συνθή- 

κας (συνθήκας πολεμικής περιόδου) ύφ’ άς παρεσκευάσθη ή παλαιά έκδοσις 
και θεωρεί έπάναγκες νά τονίση ότι έν τω μεταξύ ήρεύνησε πολλαχού 
πλείονα χειρόγραφα. 

Έπεται εισαγωγή (σσ. 11 - 69). Αί έπιστολαί τοϋ Ίωάννου του Χρυ¬ 

σοστόμου προς τήν Όλυμπιάδα εντυπωσιάζουν διά τήν ποικιλίαν τών θε¬ 

μάτων καί τό ένδιαφέρον τό όποιον προκαλοΰν. Ούτως έχουν Ιστορικόν, 

ψυχολογικόν, ηθικόν και θρησκευτικόν ένδιαφέρον. Ακολούθως έντάσ- 

σεται ίστορικώς ή προς τήν όσίαν άλληλογραφία τοϋ άγιου (περίοδος 
τής εξορίας τοϋ Χρυσοστόμου, 404 - 407) και σκιαγραφεϊται ό βίος τών 
δύο προσώπων ως έπίσης καί προσώπων τά όποια ούτως ή άλλως εύρίσκον- 

ται εις σχέσεις προς αυτά (Ευδοξία, Θεόφιλος). Έπίσης ιστορούνται συνο- 

πτικώς τά γεγονότα τά όποια έπηρέασαν τόν βίον τής Όλυμπιάδος καί 
τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου (μεταρρυθμίσεις τοϋ Ίωάννου, ό Ιωάννης 
καί οί «Μακροί αδελφοί», ή παρά τήν Δρΰν σύνοδος, αί δύο έξορίαι τοϋ 
αγίου, οί κατά Όλυμπιάδος διωγμοί). Εις δύο έν συνεχεία κεφάλαια έπιχει- 

ρείται ψυχολογική έξέτασις τής προσωπικότητος τοϋ Ίωάννου καί τής 
προσωπικότητος τής Όλυμπιάδος, αναλύεται τό πρόβλημα τής άθυμίας 
(ώς τίθεται έκ τών πραγμάτων καί ώς άντιμετωπίζεται ύπό τοϋ αγίου ό 
οποίος δίδει άποφασιστικούς ρόλους εις τήν ευφυΐαν καί τήν θέλησιν) καί 
τέλος έρευναται τό πρόβλημα τοϋ πόνου κατά τήν φύσιν του, τήν αρχήν 
του καί τήν αξίαν του. 

'Η χειρόγραφος παράδοσις τών επιστολών προς Όλυμπιάδα εξετά¬ 

ζεται εις έτερον κεφάλαιον (σσ. 70 - 84). Παρατίθεται πίναξ χειρογράφων 
(32 χειρόγραφα από τοϋ ι' αι. έως τοϋ ιζ' αί.), τά όποια ταξινομοϋνται καί 
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διακρίνονται εις όμάδας. Έν συνεχείς καταρτίζεται τό στέμμα ακολού¬ 

θως δέ μελετιόνται ιδιαιτέρως τά χρησιμοποιούμενα δια τον καθορισμόν 

τοϋ κειμένου χειρόγραφα. 
Επακολουθεί ή ιστορία τών εκδόσεων (σσ. 85 -94). Αναγράφονται 

αί προγενέστεροι εκδόσεις καί καθορίζονται τά χειρόγραφα τα όποια οι 
μέχρι τοϋδε έκδόται έχρησιμοποίησαν καί τά όποια έν συνεχεία τίθενται 

έν πίνακι. Πρόκειται περί 13 χειρογράφων, έκ τών όποιων μονον3 άναγον- 

ται εις χρόνους πρό τοϋ ιβ' αί. Ακολουθεί παρουσίασις τής υπ οψιν εκ- 

δόσεως. Εις έτερον κεφάλαιον (σσ. 95-98) χρονολογούνται αι προς Ο¬ 

λυμπιάδα έπιστολαί καί παρατίθεται παραστατικής πιναξ της θεσεως την 

οποίαν έκάστη επιστολή είχεν εις τάς προγενεστέρας εκδόσεις^ ως και 
τήν θέσιν τήν όποιαν κατέχει εις τήν παροϋσαν. Άναφερονται αι ιστορι¬ 

κοί πηγαί (σσ. 99 -101) καί παρατίθεται βιβλιογραφία δια τας εις την 
γαλλικήν μεταφράσεις τών πρός Όλυμπιάδα επιστολών,, τάς περί Ολυμ¬ 

πιάδας μελετάς καί τάς περί Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου (σσ. 102- 103). 

Παρατίθενται άκολούθως πίνακες συντομογραφιων και ει^οτυ» (σσ. 

104- 105). . 
Ή έκδοσις τοϋ κειμένου τών έπιστολών αρχεται απο της . 

έως τής σ. 388 (διά τήν γαλλικήν μετάφρασιν, σσ. 107 - 389) υπο την 
επιγραφήν : Τ·ή δεσποίνη μου τή αίδεαψωτάτη και, θεοφιλέστατη Ολυμπιαδι 

•Ιωάννης ίπίσκοπος έν Κυρία, χαίρειν. Τό κείμενον συνοδεύουν κριτικόν 
υπόμνημα καί σχόλια. Ή έκδοσις τών έπιστολών γίνεται κατα την χρο¬ 

νολογικήν εκείνην σειράν εις τήν οποίαν καταλήγει η εκδοτις και οϋχι 

κατά τήν σειράν τήν όποιαν παρέχει ή χειρόγραφος παραδοσις. _ 

Μετά τήν έκδοσιν τών πρός Όλυμπιάδα έπιστολών παρέχεται ο ανώ¬ 

νυμος βίος τής Όλυμπιάδος. Τίθεται εισαγωγικόν σημείωμα (σσ. 393 - 39 ), 

εξετάζεται ή χειρόγραφος παράδοσις (σσ. 397 - 401), σημειοϋνται τινα 
περί τών βελτιώσεων τής ύπ’ οψιν έκδόσεως τοϋ βίου εν συγκρισει προς 
προγενεστέραν έκδοσιν τοϋ Η. ΟεΙΑεγε (σσ. 402 - 404) και μετά παράθε¬ 

ση, τοϋ πίνακας τών 8ί61οπιπι (σ. 405) παρέχεται ή κριτική έκδοσις του 
βίου, μετά κριτικού ύπομνήματος καί σχολίων (σσ. 406-448· δια την γαλ¬ 

λικήν μετάφρασιν, σσ. 407 - 449) ύπό τήν επιγραφήν : Βιος ήτοι πολιτεία και 

πράξις τής όσιας, μακαρίας και δικαίας Όλυμπιάδος διακόνου γεναμενης της 

άγιωτάτης μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, . „ 

Ή έκδότις, χωρίς νά έκφράζηται σαφώς, αποκλίνει προς την αποψιν 
τοϋ Ε. ΗοπίδίΜηπ οτι ό βίος έγράφη ύπό τοϋ Ήρακλείδου έπισκοπου 

Νύσσης περί τό 440. _ , , α. 
Τόν τόμον κλείουν χάρτης τών τόπων τών σχετικών προς τον βιον του 

Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί τής Όλυμπιάδος καί πίνακες, ήτοι πιναξ 
π _451 -453). κυοίων ονομάτων (σσ. 454-45/), 
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των έλληνικών λέξεων των επιστολών (σσ. 458 -471) καί τοΰ βίου (σσ. 

472-486) καί τέλος πίναξ περιεχομένων (σσ. 487 -489). 

Η έκδοσις των επιστολών του Τωάννου του Χρυσοστόμου προς την 
Ολυμπιάδα καί τοΰ ανωνύμου ό βίος τής όσιας Όλυμπιάδος έγένοντο 
έπιμεμελημένως υπό τής δίδος "Αννης - Μαρίας ΜαΙϊη§Γ6>'. Έπι μέρους 
παρατηρήσεις θά ήτο δυνατόν να γίνουν, άλλα τά πλείστα τών θεμάτων 
τούτων θίγονται εις την τυπουμένην διατριβήν μου «Αί εις τον Ίωάννην 
τον Χρυσόστομον έσφαλμένως αποδιδόμενοι έπιστολαί», ώς καί εις την 
ύπό έκδοσιν εργασίαν μου περί τής ιστορίας τής παραδόσεως τοΰ κειμένου 
τών επιστολών τοΰ Χρυσοστόμου. Συζητήσεις θά προκαλέση ή κατά χρο¬ 

νολογικήν σειράν — ώς δέχεται αυτήν ή έκδότις — έκδοσις τών επιστο¬ 

λών. Επίσης ή από του κριτικοΰ ύπομνήματος διαγραφή πολλών χειρο¬ 

γράφων τά όποια χαρακτηρίζονται ώς άπόγραφα ή έξαρτώμενα έζ άλλων 
είναι παρακεκινδυνευμένη. Εις πολλά σημεία τό κείμενον βελτιοΰται διά 
τών γραφών τών χειρογράφων τούτων. 

Πάντως ή νέα έκδοσις τών προς "Ολυμπιάδα επιστολών τοΰ Χρυσο¬ 

στόμου αποτελεί καλήν προσφοράν καί πρέπει νά γίνη άποδεκτή μεθ’ ίκα- 

νοποιήσεως. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝIΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟτέξοΪΓβ άβ Ναζίαηζβ, ί,α Ραβήοη άα ΟιΗδΙ. Τναξέάΐ,β. IηίΓοάιιαΐοη, ίβχΐβ 

οΗύφιο, Ιταάιιούοιι, ηοΐββ βΐ ίηάβχ άβ Α η ά γ έ Τ ιιίΐίβν, Παρίσιοι 

[δοιίΓββδ Οι/'όΐίβηηβδ, άριθ. 149] 1969, σσ. 1 - 364. 

Μετά πολυετή άναμονήν έξεδόθη κριτικώς τό επ’ όνόματι Γρηγορίου 
Ναζιανζηνου φερόμενον κοινώς έργον Χριστός πάσχων μετ’ εισαγωγής, 

σχολίων καί μεταφράσεως εις τήν γαλλικήν ύπό του Άνδρέου ΤιιΐΙίεΓ. 

Έν αρχή (σσ. 9-10) ό έκδοτης δηλοΐ ότι ή παρούσα έκδοσις είναι 
καρπός πολυετούς έρεύνης καί επισημαίνει ότι τό δράμα έπρεπε νά έξετα- 

σθή έπι νέων βάσεων. Ακολουθεί εισαγωγή (σσ. II - 116), διηρημένη εις 
τέσσαρα κεφάλαια κατά τά όποια εξετάζονται τά εξής προβλήματα. Α') 

Προβλήματα γνησιότητος (σσ. 11-18). Έν τφ κεφαλαίω τούτφ ό εκδό¬ 

της εκθέτει τάς μέχρι τουδε διατυπωθείσας έπι τής εις τον Γρηγόριον τον 
Ναζιανζηνόν άποδόσεως τοΰ δράματος απόψεις. Παρέχει τήν πληροφο¬ 

ρίαν ότι κακώς ύπό του πρώτου εκδότου του δράματος (Αντωνίου Βίεάιΐδ) 

έτέθη ή έπιγραφή Χριστός πάσχων ή οποία ούδεμίαν έχει σχέσιν προς τήν 
χειρόγραφον παράδοσιν. Επισημαίνει ότι πρώτος ό Καίσαρ ΒεΓοηίυε 

(1588) έθεσεν έν άμφιβόλφ τήν άπόδοσιν είς τον Γρηγοριον Ναζιανζη- 

νόν, έκτοτε δέ μέχρι τοΰ Εοιπαίη ϋβ ΤίΙΙοπιοηΙ ό Χωστός πάσχων τίθεται 
έν άμφιβόλφ. Κατά τά τέλη τοΰ ιη' αί. οί ΕετηόεοΓ, ΘοηιΒεβδ, Οιιώη και 
Ρεόποΐιΐδ έπαναποδίδουν τό έργον είς τον Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν. 

5 Από τοΰ άββα Οειίίευ (1840) ή γερμανική σχολή δεν αποδίδει πλέον το 
έργον είς τον Γρηγόριον καί διά τής κριτικής έκδόσεως τού Εΐΐδδεη ή απο- 

ψις αύτή έπεκράτησεν. Έξ άλλου ή αύθεντία τοΰ ΚπιηιόεοΙιεΓ ταχθεντος 
κατά τής άποδόσεως είς τον Γρηγόριον έβάρυνεν έπι του προκειμενου. Από¬ 

πειρα τής Βενετίας Κόττα νά άποδώση τό έργον είς τον Γρηγοριον όεν 

έγινεν άποδεκτή. 
Έφ’ όσον τό έργον δεν άπεδίδετο είς τον Γρηγόριον τον Ναζιανζη- 

νόν άνεζητείτο ό συγγραφεύς. Κατά καιρούς έπροτάθησαν είς των δυο 
Άπολλιναρίων Ααοδικείας, ό Γρηγόριος Αντιόχειας, έν τέλει δε επε- 

βλήθη ή άποψις δτι τό δράμα είναι έργον τοΰ ιβ' αί. Β') Έν τω δευτερφ 
κεφαλαίω (σσ. 19-26) άναλύεται τό έργον. Τοΰτο είναι κέντρων κατα μι- 

μησιν τοΰ Εύριπίδου, κατ’ εξοχήν δέ χριστιανική τραγφδία τοΰ πάθους του 
Κυρίου. Σύγκειται έκ 2602 βυζαντινών ιαμβικών δωδεκασυλλάβων στί¬ 

χων. Τό αυτό μέτρον τηρείται καί είς τά χορικά. Διακρίνεται εις 4 μέρη . 

α') τό πάθος καί ό θάνατος του Κυρίου (στ. 1 - 1133), β’) ή ταφή τοΰ Κυ¬ 

ρίου (στ. 1134- 1905), γ') ή άνάστασις τοΰ Κυρίου (στ. 1906 - 2531) και 
δ') ή προς τον Κύριον καί τήν Θεοτόκον προσευχή (στ. 2532 - 2602). 

Τό ολον έργον στηρίζεται έπι επτά κυρίως τραγφδιών τοΰ Εύριπίδου (Ε¬ 

κάβη, Όρέστης, Ιππόλυτος, Μήδεια, Τρψάδες, 'Ρήσος, Βάκχαι). Γ) Εν 
τώ τρίτφ κεφαλαίω (σσ. 27 - 74) εξετάζεται τό έργον ενώπιον τής κριτι¬ 

κής. Ευθύς έξ αρχής παρατηρείται ότι μέχρι τοΰδε τό δράμα δεν εξητασθη 
ύπό τήν τριπλήν κριτικήν τήν φιλολογικήν, τήν ιστορικήν καί τήν θεολο- 

γικήν, άλλ’ αί διάφοροι απόψεις έστηρίχθησαν μόνον επί εξωτερικής 
κριτικής. Κατ’ αρχήν έξετάζεται ή χειρόγραφος παράδοσις. "Αναφέρεται 
ότι τά αρχαιότερα χειρόγραφα είναι δύο ήτοι ό Ρεπδΐηιΐδ Ογ. 2875 (του 
β' ήμίσεος τοΰ ιγ' αί.) καί ό Ρεπδίηιΐδ Ογ. 2707 τοΰ έτους 1301. Η λοιπή 
χειρόγραφος παράδοσις έξικνείται άπό τοΰ ιδ' αί. έως του ΐς- αι. (25 χειρό¬ 

γραφα). "Ολα τά χειρόγραφα αποδίδουν τό δράμα είς τον Γρηγόριον τον 

Ναζιανζηνόν. 
Ακολούθως εξετάζεται τό κείμενον τοΰ «Χριστού πάσχοντος» εν συγ- 

κρίσει προς τό κείμενον τών τραγφδιών τοΰ Εύριπίδου, ό δέ έκδοτης κατα¬ 

λήγει ότι τό κείμενον του ποιήματος αποδίδει γραφάς τοΰ κειμένου του Ευ- 

ριπίδου άρχαιοτέρας τοΰ ς-' αί. Επίσης τό κείμενον τών στ. 454- 460 τού 
«Χριστοΰ πάσχοντος» συγκρίνεται προς τον α' οίκον τοΰ υμνου τοΰ Ρωμα¬ 

νού τοΰ μελφδοΰ είς τό πάθος τοΰ Κυρίου. Ό εκδότης συμπεραίνει ότι ο 
Ρωμανός έπηρεάσθη ύπό τοΰ «Χριστού πάσχοντος». Ακολούθως έξετα- 



506 Βιβλιοκρισίαι 

ζονται στίχοι του ποιήματος προς στίχους ευρισκομένους εις τον Ιωάννην 
τον Δαμασκηνόν καί τον Ιωάννη ν τον Μαυρόποδα ούτως, ώστε ό εκδότης 
νά δεχθή δτι -ό Χριστός πάσχων επηρέασε τούς ανωτέρω συγγραφείς. 

Έν συνεχεία τό δράμα εξετάζεται έν σχέσει προς τούς βιογράφους του Γρη- 

γορίου τού Ναζιανζηνου. Ούδείς βιογράφος του Γρηγορίου του Ναζιαν- 

ζηνοϋ παραδίδει σαφώς ότι ό άγιος συνέθεσε τό δράμα. Όμως ό Γρηγό- 

Ρΐ°ς ό πρεσβύτερος παραδίδει ότι ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός άντέδρα- 

σεν εις τήν άπόφασιν του Γουλιανού (περί αποκλεισμού τής διδασκαλίας 
των κλασσικών γραμμάτων από τάς χριστιανικός σχολάς) καί συνέθεσε 
ποιήματα κατά τά κλασσικά είδη. Νομίζει δε ό εκδότης ότι εις τήν μαρτυ¬ 

ρίαν αυτήν πρέπει νά ένταχθή ό Χριστός πασχών. Παρατίθεται μαρτυρία 
τού νεστοριανού Εύΰφοδίι (ή 1318}, όπου άναφέρεται καί έργον άντιστοι- 

χοΰν προς τό δράμα. Ο εκδότης διά διαφόρων συλλογισμών καταλήγει 
εις τό συμπέρασμα ότι ό κατάλογος τού Εόβφδυ ανάγεται είς τον ε' αί. 
καί συμπεραίνει ότι τό δράμα έμφανίζεται ενδιάμεσον μεταξύ τής Ελληνι¬ 

κής άρχαιότητος καί τού Βυζαντινού Μεσαιώνος. Δ') Έν τετάρτφ κεφα- 

λαίω (σσ. 75-116) εξετάζεται ή χειρόγραφος παράδοσις καί τίθενται αί 
αρχαί τής έκδόσεως. Δεν λαμβάνονται ύπ" όψιν τά μετά τήν πρώτην έκδο- 

σιν τού «Χριστού πάσχοντος» (1542) χειρόγραφα, διότι ταύτα απορρέουν 
έξ αυτής. Ακολούθως τά χειρόγραφα ταξινομούνται είς οικογένειας καί 
παρατίθεται τό στέμμα τών κωδίκων. 

Είς τάς έπομένας σελίδας τού βιβλίου παρατίθεται βιβλιογραφία (σσ. 

117 -121) καί πίναξ συντμήσεων καί $ί§Ιοπιηι (σ. 122). 

Ακολουθεί ή έκδοσις τού κειμένου έν σσ. 124- 338 (σσ. 125 - 339 διά 
τήν γαλλικήν μετάφρασιν) υπό τήν επιγραφήν: Τον έν άγίοις πατρός ημών 

Γρηγορίου τον θεολόγου νπόθεσις δραματική καν Εύριπίδψ περιέχονσα 

τήν δι ημάς γενομένην σάρκωσιν τοϋ σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστον και τό 

έν. αντώ κοσμοσωτήριον πάθος. 

Τό βιβλίο ν κλείεται διά πινάκων· α) Πίναξ αρχαίων συγγραφέων 
(σσ. 343 - 355. Παραπομπαί εις χωρία τού Αισχύλου, Εύριπίδου, Όμηρου, 

Λυκόφρονος)· β') Πίναξ χωρίων τής αγίας Γραφής. Παλαιά Διαθήκη - 

Καινή Διαθήκη (σσ. 356- 361)· γ') πίναξ περιεχομένων (σσ. 363 - 364). 

Ή έκδοσις τού κειμένου έγινε κατ’ έπιμεμελημένον τρόπον. Όμως ό 
επιμελητής τής έκδόσεως κυριαρχούμενος υπό θερμού ζήλου νά δικαίωση 
τήν μαρτυρίαν τής χειρογράφου παραδόσεως προσπαθεί έν ταϊς σελίσι 
τής εισαγωγής νά άποδείξη ότι ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός είναι πρά¬ 

γματι ό συντάκτης τού δράματος. Αλλά τα προσφερόμενα έπιχειρήματα 
δέν είναι πειστικά καί προκαλοΰν αντιρρήσεις. Ενταύθα δεν προτίθεμαι 
νά άναθεωρήσω τήν όλην ύπόθεσιν τού «Χριστού πάσχοντος». Τούτο 
χρήζει ιδίας έρεύνης καί τό όλον πρόβλημα πρέπει νά έπανατεθή. Χάριτες 
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οφείλονται εις τόν εκδότην διότι διά τής κρούσης ^δοσεως προσφερε1 

τήν ευκαιρίαν νά συζητηθούν ώρισμέναι απόψεις και να εκτεθούν εκατέ¬ 

ρωθεν έπιχειρήματα. Έπΐ τοϋ παρόντος έκφράζω γενικας τινας παρατηρή¬ 

σεις επί ίων παρατιθέμενων επιχειρημάτων καί άναφερομαι ιδιαιτέρως 

εΐΓ τόν έπί τών θεμάτων τούτων προβληματισμόν. 
Τό μέτρον τοϋ δράματος θά έπρεπε νά έμβάλη εις σκέψεις τον εκ ο- 

την. Τό ποίημα είναι γεγραμμένον είς ιαμβικόν δωδεκασυλλαβον β«ζ«ντι- 

νόν Επομένως δέν είναι δυνατόν νά προέρχηται έκ τής γραφιδος του Γρη¬ 

γορίου τοϋ Ναζιανζηνου γνωρίζοντος καί γράφοντος τα κλασσικά μέτρα 

κατά προσωδίαν. , , *ηι„Λ_ Ρ·_ 
Ή χειρόγραφος παράδοσις δέν έξικνεΐται προ του ιγ αι. υμως 

ναι γνωστόν δτι τά έργα τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνου - και τα ποι¬ 

ητικά — παραδίδονται είς αρχαιότερους κώδικας. . 
Τό συμπέρασμα διά τάς σχέσεις Ρωμανοΰ καί «Χρίστου πάσχοντος» 

είναι άτυχες. Ήδη ό Ν . Λ ι β α δ ά ρ α ς (έν «Ρωμανού του Μελφ 
Ύμνοι», τ. Β', Άθήναι 1954, σ. 155) παρετήρησεν οτι η όμοιοτης των _ 

τούτων ποιημάτων δέν έπεκτείνεται πέρα τοϋ α οίκου, ακριβώς ιοτι 
από τοϋ ια' αί. καί εξής έν τή λειτουργική χρήσει έχουν παραμεινει εκ των 
ϋμνων (κοντακίων) μόνον τό κοντάκιον καί ό α' οίκος. Επομένως ο συντά¬ 

κτης τοϋ «Χρίστου πάσχοντος» όχι μόνον δέν έπηρεάσθη απο τον Ρωμα¬ 

νόν, άλλα γνωρίζει τούτον καθ’ ήν έκτασιν τόν εγνωριζεν η λειτουργική 

χρήσις άπό τοϋ ια' αί. καί έξης, ήτοι ζή μετά τόν ια αι. 
Είς άναλόγους σκέψεις άγουν καί τά παρατιθέμενα παραλληλα χωρία 

τοϋ Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού καί τοϋ Ίωάννου τοϋ Μαυροποδος. Η επι- 

δρασις έκκινεϊ έκ τών ώς ανω συγγραφέων έπί τό δράμα και όχι αντιστρο- 

φως Ή περί τήν μαρτυρίαν τοϋ ΕΜίεευ έρευνα είναι ενδιαφέρουσα, 

άλλ’ ούδόλως πείθει δτι πρέπει νά άγάγωμεν τήν μαρτυρίαν τουτου εις 

τόν ε' αί. 
Έπί μέρους παρατηρήσεις έπί τής έκδόσεως είνα! όλως δευτερεύουσαι καί έν πολ- 

λοϊς ακολουθούν είς τάς άνωτέρω (κατά τήν βιβλιοκρισίαν 

τοϋ Νέου Θεολόγου) χαράκτηρισθεϊσας ώς έσφαλμενας θεσεις τ ν ° έσφαλμέ- 

ΟΗτόΙίωιησε. Πάντως ό κολοφών τοϋ χειρογράφου Ρεηε,ηυε Ον. 2™7 

νως καί δημιουργεί απορίας (.έτος ,ζωθ' δέν έχει ύπαρξει είσέτυ 2301). Το ορθον έχει ως 

ακολούθως καί παρέχεται έν φύλ. 106": Τέλος ονν θεό, του δέματος ™ 
τηρίον πάθους τοϋ Κυρίου ήμ&ν Ίησον Χρίστον συγγραφεν παρα του εν αγιο,ς πατρός 

ήμών Γριιγορίου τον θεολόγου. Έτελειάβη τό παρόν όραμα όι εμού Μιχαη.τον 

Ζ νο-'ω μ: /. ΓΟρα Η.ΟοιοηΙ, Ρα— 4» 

ηιαηαεοπΐδ βτκε όαιίε.Ρεπε 1891, σ. 15, πίναξ ΰπ' άριθ. ΓΧΧΠΙ). 

•Ασφαλώς αί θέσεις τοϋ έπιμελητοΰ τής έκδόσεως διά τήν άπόδοσιν 
τοϋ δράματος είς τόν Γρηγόριον τόν Ναζιανζηνόν θα προκαλεσουν 
συζητήσεις καί θά καταλήξουν είς γόνιμα συμπεράσματα. Ανωτέρω εση- 
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μειώθησάν τινα άφορώντα εις τον γενικόν προβληματισμόν τον όποιον ό 
εκδότης θά έπρεπε νά έχη, πριν ή άποφανθή σχετικώς. Πάντως πρέπει νά 
άναγνωρισθή ή επιμέλεια μετά τής όποιας έγένετο ή έκδοσις καί νά έπι- 

σημανθή ότι διά τής παρούσης έκδόσεως έπετεύχθη όπως άποκτήσιομεν 
τό κείμενον του «Χρίστου πάσχοντος» στηριζόμενον έφ’ όλης τής γνωστής 
χειρογράφου παραδόσεως. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΑΟΠΟΥΛΟΣ 

I οι αν ν ον II. Τ σ ι κ ν ο π ο ν λ λ ο υ, Κυπριακά Τυπικά, εκδ. Κέντρου 

Επιστημονικών Ερευνών, ΠηγαΙ και Μελέται τής Κυπριακής 'Ιστορίας 

II, Λευκωσία 1962, 8ον, σσ. X + 64* 146 + πίνακες IV. 

Ως επιστέγασμα τής μακροχρονίου καί τόσον καρποφόρου ένασχο- 

λήσεως του κ. Τσικνοπούλλου περί τον βίον καί τά έργα τοϋ άγιου Νεοφύ¬ 

του του Εγκλείστου καί την μονήν τής Θεοτόκου τοϋ Μαχαιρα, δύναται 
νά θεωρηθή η παρούσα έκδοσις των κειμένων των δύο μέχρι σήμερον γνω¬ 

στών Κυπριακών Μοναστηριακών Τυπικών τής Βυζαντινής περιόδουι. 

Τό βιβλίο ν διαιρείται εις δύο μέρη. Τό πρώτον έπιγραφόμενον Εισα¬ 

γωγή (σσ. 1 * - 64*) περιέχει εννέα κεφάλαια (Ι-ΙΧ). Έν τφ πρώτψ περι- 

γράφονται λεπτομερώς οί κώδικες δι’ ών παραδίδονται τά κείμενα τών δύο 
τυπικών. Έν τω δευτέρω δίδεται ή βιογραφία τοϋ έπισκόπου Νείλου καί τοϋ 
Αγίου Νεοφύτου. Αί περί τοϋ βίου αύτών πληροφορίαι άντλοΰνται έκ τών 
ώς έν προλόγω τών τυπικών περιεχομένων αύτοβιογραφικών στοιχείων. Ό 
χρόνος συγγραφής καί έπικυρώσεως τών δύο τυπικών ώς καί τά έν αύτφ 

περιεχόμενα αύτόγραφα τών συγγραφέων αποτελούν τό άντικείμενον έρεύνης 
έν τφ τρίτφ κεφαλαίφ. Μετά πολλής μεθοδικότητος καί κριτικής ίκανό- 

τητος ό συγγραφεύς κρίνων τάς προ αύτοϋ έξενεχθείσας έπί τοϋ προβλή¬ 

ματος απόψεις υποστηρίζει τό έτος 1177 ώς έτος συγγραφής τής πρώτης 
τυπικής Διαθήκης τοϋ άγιου Νεοφύτου. Γενικώς έρειδόμενος έπί τών πλη¬ 

ροφοριών τών παρεχομένων υπό τών τυπικών, αλλά καί έπί άλλων πηγών, 

ό συγγραφεύς διευκρινεϊ πλήρως τά άπασχολοΰντα αυτόν θέματα έν τω 
τρίτφ κεφαλαίφ. Έν τφ τετάρτω παρατίθενται αί διάφοροι όνομασίαι διά 

1. Παρατηρήσεις έπί τής εισαγωγής ώς καί έπί τής έκδόσεως τών κειμένων τών 

δύο τούτων τυπικών, όρα έν τή μελέτη : Κ. Α. Μ α ν ά φ η, Παρατηρήσεις εις τά Κυ¬ 

πριακά Τυπικά, Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Κ', 1969 - 1970, σσ. 155 - 168. 
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τών οποίων ό Νείλος καί ό άγιος Νεόφυτος χαρακτηρίζουν τά δύο τυπικά 
καί έν όλίγοις εκτίθεται τό περιεχόμενον αύτών. Καθαρώς φιλολογική 
έρευνα τών δύο κειμένων έπιχειρεΐται έν τφ πέμπτω κεφαλαίφ, έν τφ όποίω 
μετ’ έπιμελείας πολλής ό συγγραφεύς προβαίνει εις τήν ποσοτικήν άνά- 

λυσιν, εις τήν παράθεσιν τών κοινών καί εις τήν έπισήμανσιν τών ίδιαζου- 

σών έν τοΐς δύο τυπικοϊς λέξεων (συνήθων καί άσυνήθων), εις τήν έξεύρε- 

σιν τών νεολογισμών, εις τήν έξέτασιν τών διαλεκτικών γλωσσικών στοι¬ 

χείων, τής γραμματικής καί τής όρθογραφίας, τής συντάξεως καί τής έγ- 

κλίσεως τοϋ τόνου, τοϋ συλλαβισμού καί τής στίξεως. Πρέπει νά έξαρθή 
όλως ιδιαιτέρως ή αξία τοϋ κεφαλαίου τούτου, διότι καί ή ακολουθούμενη 
μέθοδος είναι άρίστη, άλλά καί διότι διά πρώτην φοράν, καθ’ όσον γνω¬ 

ρίζω, έπιχειρεΐται τόσον αναλυτική γλωσσική έρευνα τοϋ κειμένου ενός 

τυπικοϋ. 
Τό έκτον κεφάλαιον επιγράφεται : Ή λογοτεχνική μορφή τών δύο 

τυπικών. Εκτίθενται έν αύτφ αί απόψεις τοϋ συγγραφέως περί τοϋ λογο¬ 

τεχνικού είδους τών δύο τυπικών καί γενικώς περί τών εγγράφων τών έπι- 

συνημμένων εις τά κτητορικά τυπικά. Επίσης μελετώνται ή γενική πλοκή 
τοϋ λόγου, τά σχήματα λόγου, ή ρυθμική του λόγου σύνθεσις, ή έκ τής 
Αγίας Γραφής άντλησις τών συγγραφέων καί παρέχονται παραδείγματα 

επιτυχών εικόνων καί γνωμών έν τοΐς κειμένοις. 

Ή άξία τών βυζαντινών μοναστηριακών τυπικών καί ή σημασία αύ¬ 

τών διά τήν λειτουργίαν τών μονών καθ όλου, άλλά καί διά τήν εσωτερι¬ 

κήν έν γένει ιστορίαν τοϋ βυζαντινού κράτους είναι μεγίστη. Τά δύο Κυ¬ 

πριακά μοναστηριακά τυπικά διερευνώνται κατά τό μάλλον ή ήττον άνα- 

λυτικώς, ύπό τό πρίσμα τοϋτο, έν τφ έβδόμφ κεφαλαίφ. 

Τό περιεχόμενον τοϋ ογδόου κεφαλαίου αναφέρεται εις έν ήκιστα 

μέν έρευνηθέν, τά μάλα δε ένδιαφέρον τούς μελετητάς θέμα, ήτοι τό θέμα 
τών πηγών, έξ ών ήντλησαν οί συγγραφείς τών τυπικών. Ό κ. Τσικνόπουλ- 

λος μετ’ έπιμελείας καί μόχθου πολλοϋ έξήτασε τάς συγγραφικός πηγάς 
τών δύο τυπικών καί επέτυχε νά προσδιορίση τά χρησιμεύσαντα ώς πρό¬ 

τυπα προγενέστερα τυπικά εις τον Νείλον καί τον άγιον Νεόφυτον, ορί¬ 

ζει 5έ ταΰτα ώς τό τυπικόν τής μονής Θεοτόκου τής Εύεργέτιδος καί τό 
τής μονής τής Θεοτόκου τών Ήλιου Βωμών, ήτοι τών Έλεγμών. 

Τέλος έν τώ ένάτφ τής εισαγωγής κεφαλαίφ άναγράφονται αί προγε¬ 

νέστεροι τής παρούσης έκδόσεις τόσον τής Τυπικής Διατάξεως τοϋ Νεί¬ 

λου, όσον καί τής Τυπικής Διαθήκης Νεοφύτου τοϋ Εγκλείστου. 

Τό δεύτερον μέρος (σσ. 1 - 143) περιέχει τήν κριτικήν τών δύο τυπικών 
έκδοσιν, σημειώσεις έπί τοϋ περιεχομένου αύτών ώς καί πίνακα Γραφι¬ 

κών ρητών, πίνακα κυρίων ονομάτων καί πίνακα λέξεων. 

Ή έκδοσις έβασίσθη κυρίως έπί τών πρωτογράφων κωδίκων δΓ ών 



510 Βιβλιοκρισίαι 

διεσώθη τό κείμενον των δύο τυπικών, έλήφθησαν ύπ’ δψιν όμως διά τήν 
άποκατάστασιν του κειμένου καί γραφαι υίοθετηθεΐσαι υπό των προγενε¬ 

στέρων έκδοτων ώς και γραφαι περιεχόμεναι έν τοις τυπικοϊς της Εύεργέ- 

τιδος καί των Έλεγμών δι’ όσα χωρία έδανείσθησαν έκ των δύο τούτων 
κειμένων οι Κύπριοι συντάκται. 

Λίαν χρήσιμοι προς κατανόησιν του περιεχομένου των δύο τυπικών 
είναι αί έπιτασσόμεναι αύτών σημειώσεις, οί δέ πίνακες διευκολύνουν 
τήν χρήσιν των κειμένων. 

Τό βιβλίον είναι απαραίτητον διά πάντα ειδικώς άσχολούμενον περί 
τά Βυζαντινά θέματα, είναι δέ χρησιμώτατον καί διά τούς μή ειδικούς, 

διότι ή αναλυτική εισαγωγή διαφωτίζει πλήρως τον αναγνώστην επί των 
αφορώντων εις τά δύο τυπικά θεμάτων. Εύχόμεθα όπως καί άλλοι μελετηταί 
άναλάβουν τήν κριτικήν έκδοσιν τών μή έκδοθέντων κριτικώς Μοναστη¬ 

ριακών Τυπικών τής Βυζαντινής περιόδου, διότι ουτω θά διευκολυνθή 
ϊ) μελέτη αύτών καί κυρίως θά εύρεθή ό βαθμός έπιδράσεως τών μέν επί 
τών δέ. Ό κ. Τσικνόπουλλος είναι άξιος συγχαρητηρίων. 

Κ. Α. Μ ΑΝ ΑΦΗΣ 

Η β Γ I) β Γ ί Η κηξβΓ, Ιοίιαηηββ Οιοτία8ΊΥΐβηο8 (οα. 1370 - οα. 1436137). 

Βι ίο(β, ΟβάίοΚίβ ιχϊΐά Ιύβΐηβ 8οΙΐΓΐ]ΐβη. ΕίηΙβίΐιιτίξ, Ββξβ8ίθϊΐ, Ρνο8ορο- 

ραρϊιίβ, Τβχΐ, Ψίβη 1969, 8ον, σσ. 256, ηίν. 8 [ δρζαηίί- 

ηίεοΐιο 8ΐηάίβη, Βαηά VII]. 

ΓΓραγματικώς σημαντική δύναται νά χαρακτηρισθή ή παρούσα συμ¬ 

βολή τού καθηγητοϋ Η. Ηυη§ετ εις τήν έπέκτασιν τών γνώσεων επί τών 
λογίων τών παλαιολογείων χρόνων, ή δράστηριότης τών όποιων, ώς 
γνωστόν, έκάλυψε πολλούς τομείς τής θεολογίας, τής φιλολογίας καί τοόν 
μαθηματικών έπιστημών κυρίως. Επειδή ώς έκ τούτου τό ενδιαφέρον περί 
αυτούς είναι λογικόν νά είναι ζωηρόν, αί δοκιμασίαι όμως τών χρό¬ 

νων έκείνων συνετέλεσαν εις τήν έξαφάνισιν πολλών γραπτών μνημείων 
αυτών, πάσα έργασία έστω καί περί λογίου ήσσονος σημασίας τυγχάνει 
πάντοτε ιδιαιτέρας προσοχής, πολλω δέ μάλλον όταν προσφέρη πάσας 

τάς δυναμένας νά συγκεντρωθούν πληροφορίας κριτικώς έπεξειργασμένας 
καί δεόντως ήξιολογημένας. 

Ό Ιωάννης Χορτασμένος γεννηθείς περί τό 1370 έζησεν έν Κωνσταν- 

τινουπόλει κατά τούς προ τής άλώσεως χρόνους καί έχρημάτισεν άρχι- 

κώς νοτάριος τού οικουμενικού Πατριαρχείου (μεμαρτυρημένως τούλά- 
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χιστον άπό τού 1391). Βραδύτερον (μετά τό 1415) άλλ’ εις ούχί άκριβώς 
προσδιοριζόμενο ν χρόνον έγένετο ιερομόναχος ύπό τό όνομα Ιγνάτιος, 

τελικώς δέ έχειροτονήθη μητροπολίτης Σηλυβρίας οπωσδήποτε προ τής 
30 Τανουαρίου 1431. Πρέπει νά άπέθανε προ τής συνόδου τής Φλωρεντίας 
καί κατά πάσαν πιθανότητα τό 1436/7. Ή πνευματική του δράστη ριότης 
έστράφη κυρίως εις τήν μελέτην τών κλασσικών συγγραφέων αλλά καί 
τών βυζαντινών θεο/^όγων καί ιστορικών ιδιαιτέραν συμπάθειαν μάλιστα 
έπέδειξεν εις τήν αστρονομίαν, τον εισηγητήν τής οποίας κατά τούς πρώ¬ 

τους παλαιολογείους χρόνους Θεόδωρον Μετοχίτην ιδιαιτέρως έτίμα. Πέρα 

τούτων είναι γνωστός καί ώς άντιγραφεύς κωδίκων καί διδάσκαλος τών 
έλληνικών γραμμάτων, διδάξας προσωπικότητας τής έποχής ώς τον Μάρ¬ 

κον Ευγενικόν, τον Βησσαρίωνα, τον Γεώργιον Σχολάριον κ.ά. 

Αφορμήν εις τον συγγρ. τής περί τον Ιωάννην Χορτασμένον μελέτης 
έδωκεν ή ύπ’ αύτού άνακάλυψις έν τώ κοδδικι νίηόοό. δΐιρρί. £Τ. 75 τών 
έργων αύτού κατά μέγα μέρος αύτογράφων λ Ασχοληθείς καί άλλοτε περί τό 
θέμα αύτό καί παρουσιάσας τρεις εισαγωγικός μελέτας 2 ώλοκλήρωσε νύν 
τήν έρευναν διά τής έν λόγω μονογραφίας. Τό έργον διαιρείται ούσιαστι- 

κώς εις δύο τμήματα. Έν τψ α', περιλαμβάνοντι τρία μέρη, συζητιόνται τα 
κατά τον βίον καί τό έργον τού Χορτασμένου, ή χειρόγραφος αύτού παρα- 

δοσις καί παρέχεται άνάλυσις τών έν τώ β' τμήματι έκδιδομένων έργων, 

περιλαμβανομένων έν τοις αύτογράφοις φύλλοις τού κώδικος Υιηά. δΐιρρί. 
§γ. 75, 175Γ - 315Γ, ώς καί έξονυχιστική προσωπογραφική έρευνα τών άπαν- 

τώντων έν αύτοΐς προσώπων. Έν τή τελευταίμ αύτή έργασία ό συγγρ. έποιή- 

σατο χρήσιν τού άπό έτών έν τή ΟδΙετΓεΐεΙιΐδοΙιε ΑΚαό. ά. \νΐδδ. (Κοηιπιΐδ- 
δϊοη Γϋτ Βγζαηΐίηίδΐίΐί) συναγομένου προσωπογραφικού ύλικοΰ τών παλαι- 

ολογείων χρόνων. 
Είδικώτερον μετά τήν έκθεσιν τών κατά τον βίον τού Χορτασμένου 

συγκεντρωθέντων στοιχείων καί τον προσδιορισμόν κατά τό δυνατόν τών 
χρονολογιών (σσ. 13-19) έξετάζονται (σσ. 20- 28) οί κώδικες, ών ήτο ό 
Χορτασμένος κτήτωρ καί οϊτινες κατά τό πλείστον φέρουν ιδιόγραφα 
κτητορικά σημειώματα ή είναι έξ ολοκλήρου ή έν μέρει αύτόγραφοι, καί 
παρέχονται τά κύρια γνωρίσματα τού γραφικού χαρακτήρος αύτού, ών 

1. Πβ. Η. Η ιι η § ε γ, Κ2ΐ&1ο@ άετ £πεοΗΐδς1ιεη ΗίΐηίΙδοΗπΓΐεη άεΓ Οδίειτεΐοΐιί- 

δοΐιεη Ν&Ιΐοη^ΙύΐδΠοίίιε^. δαρρίειηεηίιιώ Οπιεοιιω, ν/ϊεη 1951, σσ. 49-54. 
2. ΖείίεεδΛΐοΙιΐΙίοΙιε ΐη ό&τ ΚΗείοπίί άεδ δίετώεικίεη Βγζ&ηζ, \¥ίεηεΓ ΑπΑιν Ιιιγ 

ΟεδοώΌΗίε άεδ 8ΐ3\νεηΙυωδ ιιηά ΟδΙειίΓορ&δ 3, 1959, σσ. 152-161, καί ίοΐι&ηηεδ ΟΐοΠ3- 

δωεηοδ, εΐη Ργζ&ηίΐηίδοΡεΓ ΙηΙεΙΙεΚίαεΙΙεΓ άεε δρ&ίεη ΡαΙαϊοΙοΒεηζείΐ, Υ/είπεΓ δίιιδΐεη 70, 

1957 σσ. 153 - 163, επίσης ΑΙΙζα ΜεηδοΜκώεδ 3ΐΐδ άεσι Ρπναθεδεη εϊηεδ Β^ζαηΐΐηεΐ'δ. 
Τδδεύαςίιηοίίζθη άεδ Ηγροοίιοηάετδ ίίοΗ&ηηεδ ΟΙιοΠ&δίτιεηοδ, ΡοΙνοΗτοπΐοη, Ρεδίδείιπϊΐ 

Ρ. Όο1§εΓ, 1966, σσ. 244-252. 



512 Βιβλιοκρισιαι 

δείγματα είναι αί έπιτασσόμεναι του έργου 8 φωτοτυπίαι φύλλων του νϊηά. 
ευρρί. $τ. 75, διότι υπάρχει πιθανότης μελλοντικώς νά εύρεθούν και έν 
άλλοις κώδιξιν αύτόγραφά του. Έκ της ποικίλης συλλογής των χειρογρά¬ 

φων τής βιβλιοθήκης του φαίνονται και τά ποικίλα πνευματικά του ένδιαφέ- 

ροντα περί τούς ρήτορας (Αριστείδην, Λιβάνιον), τούς βυζαντινούς ιστο¬ 

ρικούς (Μανασσήν, Νικήταν Χωνιάτην, Κίνναμον, Άκροπολίτην), τούς 
τραγικούς (Ευριπίδην), τούς επιστολογράφους (Λιβάνιον, Δημ. Κυδώ- 

νην), τούς φιλοσόφους και φιλοσοφουντας (Αριστοτέλη, Πλούταρχον, 

Λουκιανόν, Ψελλόν), τούς μαθηματικούς (Εύκλείδην), τούς άστρονομικούς 
συγγραφείς αρχαίους και βυζαντινούς (Θέωνα, Πτολεμαίον, Θ. Μετοχίτην, 

Μελιτηνιώτην, Ισαάκ Άργυρόν), τούς ερμηνευτικούς θεολόγους (Νική¬ 

ταν Ναυπάκτου, Θεοφύλακτον Άχρίδος). Και κωδικολογικήν εμπειρίαν 
διέθετεν, ώς φαίνεται έκ σημειώσεώς του έπί τού κώδικος ΑιτώΐΌδ. %χ. 

512 (Μ 46 δυρρί.), Γ. Ιν, ένθα διακρίνει τάς χεϊρας των γραφέων αυτού (σσ. 

20 - 21) καί έξ άλλων γνωστών επεμβάσεων του προς άποκατάστασιν χει¬ 

ρογράφων (σ. 47). 

Εν συνεχείμ (σσ. 29 - 48) κατατάσσεται τό έργον τού Χορτασμένου 
είδολογικώς εις κατηγορίας : Ρητορικόν (λόγοι, μονφδίαι, προλεγόμενα 
εις την ρητορικήν κ.ά.)' φιλοσοφικόν (παραφράσεις Άριστοτέλους, προ¬ 

λεγόμενα εις τήν όλην φιλοσοφίαν, εις τήν λογικήν, ήθικά παραγγέλματα 
κ.ά.)' έπιστολαί πρός διαφόρους γνωστός ή αγνώστους άλλοθεν προσωπι¬ 

κότητας τής εποχής· ποιήματα κατά τήν γνωστήν συνήθειαν και άλλων 
λογίων εις ηρωικά καί ιαμβικά μέτρα κατά τό μάλλον ή ήττον ορθά εις τήν 
Θεοτόκον, εις άγιους, εις τον βασιλέα, εις οικίας κλπ., έν οΐς και θρήνος 
επιτάφιος εις Άνδρέαν ’Ασάνην καί τον υιόν αύτού· μαθηματικόν καί 
αστρονομικόν καί άγιογραφικόν (βίος άγιων Κωνσταντίνου καί Ελένης). 

Εκτιμάται δέ τέλος ή κοινωνική θέσις του κυρίως συμφώνως πρός τάς 
έκ των έπιστολών του άποκομιζομένας πληροφορίας. Άν καί πένης ήτο 
διακεκριμένη προσωπικότης έν τή κοινωνία τής Κωνσταντινουπόλεως 
ένεκα τής παιδείας του, ήτις κατέστησεν αύτόν διδάσκαλον των τέκνων 
τής μικρας αριστοκρατίας του φθίνοντος Βυζαντίου, ώστε νά έξασφαλίζη 
πόρους ζωής. 

Εν ταίς έπομέναις σελίσι (51 - 63, μέρος Β) παρέχεται συναγωγή των 
μέχρι τοϋδε έν όλφ ή έν μέρει αύτογράφων ή μή χειρογράφων κωδίκων 
των έργων τού Χορτασμένου καί έν συνεχεία περιγραφή τού νίηά. δυρρί. 
§γ. 75, δστις ήτο προσωπικός κώδιξ τού λογίου (ΗαυδΗαικΙδοΙιπΓί), έν φ 
κατεχώριζε (πλήν όλίγων έξ αιρέσεων) ό ίδιος τά έργα του, εις ά έπέφερε 
βελτιώσεις κατά καιρούς διά προσθηκών ή διαγραφών. Ό συγγραφεύς 
εξηγεί τον τρόπον τού σχηματισμού του, διακρίνει δέ τον αρχικόν πυρήνα 
αυτού (ίΐ. Ι75Γ - 302ν) καταρτισθέντα τό 1416. Επιχειρεί χρονολόγησιν καί 
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των έπί μέρους έργων καί έπιστολών, αϊτινες είναι τεταγμέναι χρονολογι- 
κώς, ήριθμημέναι ύπό τού συγγραφέως των καί έπιγεγραμμέναι ύπ’ αύτού 
έκ των υστέρων καί από μνήμης μάλιστα, ώστε νά παρατηρώνται καί 
εδώ ώς καί παρ’ άλλοις έπιστολογράφοις κενά εις τά ονόματα των παρα¬ 

ληπτών. 
Ακολουθεί (σσ. 67 - 136, μέρος Θ), έκθεσις του περιεχομένου ένός 

έκάστου των έν συνεχεία έκδιδομένων έργων έκ τών ίί. 175Γ - 219Γ καί 
256ν-315Γ τού βιενναίου κώδικος καί συγκέντρωσις πολυτίμων βιογραφι- 

κών στοιχείων τών έν αύτοίς προσώπων καί τών γνωστών ομωνύμων των. 

Ή έκδοσις (σσ. 139 - 242, μέρος Ό) τών έργων περιλαμβάνει μονψ- 

δίαν εις Θεόδωρον Άντιοχίτην λόγιον θανόντα προώρως, έπιστολιμαΐον 
λόγον πρός τον κυρ Άτούμην έπί τώ θανάτφ τού αύτού ’Αντιοχίτου, 56 

έπιστολάς άπευθυνομένας εις γνωστός ώς τον Ιωσήφ Βρυέννιον, τον 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγον, τον Μανουήλ Χρυσολωραν, τον Δημήτριον 
Χρυσολωραν κ.ά., αλλά καί άγνώστους προσωπικότητας. Έξ αυτών αί 
ύπ’ άρ. 30, 32, 33 καί 50 δεν είναι πραγματικοί έπιστολαί σταλεϊσαί 
ποτέ, άλλα ρητορικά γυμνάσματα απευθυνόμενα άναδρο^ικώς εις τον Λι- 

βάνιον, ή ύπ’ άρ. 42 είναι προσφώνημα εις Μανουήλ Β' ώς από προσώπου 
του Άσανοπονλον Μανουήλ, αί δέ ύπ άριθ. 28 καί 52 περιγραφαί έπισυμ- 

βασών αύτω νόσων εις ούδέν συγκεκριμένον πρόσωπον άπευθυνόμεναι. 
Τά ύπόλοιπα είναι τά ποιήματα, τά προλεγόμενα εις τήν Λογικήν τού Άρι- 

στοτέλους, ό Λόγος εις τον βασιλέα Μανουήλ Β', όπψίκα επανήλθεν 

από τής Θεσσαλονίκης, ό έπιτάφιος εις τον Άνδρέαν Άσάνην και τον 

υιόν αυτού καί τά ήθικά παραγγέλματα. 

Έκδίδων ό συγγραφεύς άκολουθεί τούς κανόνας τής έκδόσεως αύτο¬ 

γράφων έπεμβαίνων μόνον εκεί ένθα ό Χορτασμένος διαπράττει προφανή 
όρθογραφικά σφάλματα είτε έξ άπροσεξίας είτε ένεκα κακής έτυμολογή- 

σεως’ οίον : Ευριππίδης, Καλλοειδάς, δράμμα, διατηρών όμως τάς ιδιοτρο¬ 

πίας συνθέσεως ώρισμένων στερεοτύπων συμπλεγμάτων λέξεων οίον: 

διαπαντός, εξίσου, καταμικρόν, ώστοεικός κλπ. ή τής σημειώσεώς τού 
έγκλιτικού τόνου ένθα δεν απαιτείται, ώς : δπέρ έστιν, ώσπερ τις, καθά- 

πέρ τις κλπ. (βλ. σ. 29). Διατηρουμένης όμως γενικώς τής έγκλίσεως τού 
τόνου ώς έχει έν τφ κώδικι, δημιουργείται ανομοιομορφία μαρτυρούσα ότι 
ό Χορτασμένος, όπως καί άλλοι σύγχρονοί του, δεν έτήρει άπαραβάτως 
ώρισμένους κανόνας έπί τού προκειμένου. Ούτω π.χ. έν έπ. 14,6 γράφει 
είναι μοι, κατωτέρω έν τή αυτή (στ. 28) τοντό σοι καί έν έπ. 15,19 κρϊναι τι. 

Ή έκδοσις είναι ιδιαιτέρως έπιμεμελημένη, αί δέ κατωτέρω έλάχισται 
παρατηρήσεις αφορούν εις αβλεπτήματα έπουσιώδη· οίον : έν μονωδία 
εις Θ. Άντιοχίτην αντί ΎΩ (στ. 105, 123) γραπτέον ΛΩ, αυτόθι, στ. 138 φχετο 

αντί οιχετο, έν έπιστολιμαίω λόγφ εις Άτούμην, στ. 5 μελετάς αντί μελετάς, 

Έπετηρϊς *Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών>, ”Ετος ΛΖ' 33 
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αυτόθι, στ. 6 ότι αντί ότι, αυτόθι, στ. 265 τον αντί των, έπ. Π,4 ήλέησα 

πιθανώς άντι ελέησα, έπ. 19,24 κατέστη ή καθέστηκε άντι καθέστη, έπ. 25,11 

οσάκις άν έγχωρή άντι οσάκις αν έγχωρεϊ, γελάς άντι γελάς. 

Πλήν του κριτικού ύπομνήματος τά κείμενα συνοδεύονται και διά 
παραπομπών εις τούς θύραθεν και βυζαντινούς συγγραφείς, ένθα είναι άπα- 

ραίτητον, προς διευκόλυνσιν τής μελέτης. 

Ούτως ικανόν μέρος τοϋ έργου του Χορτασμένου βλέπει νυν τό φως 
τής δημοσιότητος και καθιστά δυνατήν τήν έκτίμησιν των ιδεών του συγ- 

γραφέως του καί τήν ποιότητα τού πνευματικού περιβάλλοντος, εντός τού 
οποίου έζη, κατά τούς δύσκολους έκείνους χρόνους τής ιστορίας του γέ¬ 

νους. Ούτος είναι πιστόν τέκνον τής Όρθοδόξου Εκκλησίας — ή περί 
τοϋ άντιθέτου μαρτυρία τού Συροπούλου έν τώ στόματι τοϋ Βησσαρίωνος, 

βλ. σ. 14, σημ. 7, δημιουργεί άπορίας, διότι δεν έπιβεβαιοϋται άλλοθεν — 

καί ρητώς διακρίνει παρά τάς άπόψεις συγχρόνων καινοτόμων ανθρωπι¬ 

στών τήν περιοχήν τής πίστεως από τής έκτών επιστημών λογικής άποδεί- 

ξεως, άν καί αί γνώσεις του εις τον τομέα αυτόν ή σαν έξαιρετικώς πολλαί. 
Έν τφ προσώπφ τοϋ θρηνουμένου λογίου φίλου του Θεοδώρου Άντιοχί- 

του ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά τονίση τήν όρθήν στάσιν έναντι τοϋ θέμα¬ 

τος αύτοΰ : Πάντα γάρ, ώσπερ έφην, διεξελθών τά μαθήματα καί ούδέν παρελ¬ 

θόν των σχολής τίνος άξιων ονκ έφυσήθη τήν γνώμην υπό τής άπονοίας ουδέ 

τήν έξω σοφίαν ύλην έποιήσατο κατά τής ευσεβούς πίστεως, παίζων ' 

έν τοϊς δόγμασι τής αλήθειας ώσπερ έν πεττοϊς ή κύβοις τισ'ι. . . αυτός τε έν 

όροις τής ευσεβούς διέμενε πίστεως τήν έν το ϊς τοιούτοις καιν οτ ο μ ίαν ώς 
άνωφελή καθάπαξ και εις αυτά τά. καιριώτατα βλάπτουσαν άποστρεφόμένος 

(147,142 - 148,154). Καί τό μέλλον τοϋ γένους άνησυχεΐ αύτόν, διότι ή τουρ¬ 

κική κατάκτησις έκτος τής συνεπαγόμενης άνοσίας δουλείας είναι πολύ 
πιθανόν νά σαρώση καί τήν ελληνικήν παιδείαν. Έν τη έπ. 19, τφ προ)- 

τονοταρίω Βερροίας διακόνω κνρω Ιωάννη τώ Ταρρωνά, γράφει : Συν απο¬ 

λαύετε δέ και υμείς έτι κακή τύχη βαρβάροις άνοσίοις αναγκαζόμενοι δουλεύειν, 

ώστε θαυμάζω, εί μή καιρού προϊόντος και τά τής φωνής ύμϊν ήδη προ σ α¬ 

πό λ εϊ τ α ι έκ τής ελληνικής εις τήν βάρβαρον τήν μεταβολήν ύπομείναντα' 

νυν ώς αληθώς, ϊνα και κατατρυφήσω μικρόν έν τοϊς θρήνοις, έδει τής Αθη¬ 

ναίων πόλεο)ς είς ελευθερίαν ου γάρ έστιν άλλότριον τό παράδειγμα τής νυν 

καθεστώσης Τύχης, εϊπερ και τόθ’ ομοίως ώσπερ και νυν Πέρσαι τήν 'Ε λλά- 

δ α διήρπαζον, νυν τοϋ γενναίου λήματος εκείνου, νυν Θεμιστοκλέα τον Νεο- 

κλέους κατά Περσών τή Ιδία συνέσει χρώμενον φαίνεσθαι, καί είναι τον πόλε¬ 

μον αρετής προς πλούτον και φρονήματος ελληνικού προς βαρβά- 

ρων νπερήφανον στρατιάν (169,25-34). 

Τέλος χρήσιμοι πίνακες προσώπων καί πραγμάτων, ελληνικών όρων 
χαί μνημονευομένων χωρίων συγγραφέων (σσ. 245 - 256) καθιστοϋν εϋ- 
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χρηστόν τό έργον, τό όποιον καταλαμβάνει ιδιαιτέραν θέσιν έν τή συγχρό- 

νιρ έρεύνη καί δύναται καί από άπόψεως μεθόδου νά προσφέρη πολλά. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 

/ ο Η η IV. ΒαιΊίβτ, ΜαηιιβΙ II ΡαΙαβοΙο§ιΐ3 (1391 -1425) : Α 8ΐιιάμ 
ίη Εαίβ ΒμζαηΙίηε ΞίαΙεειηαηβΗίρ. Βαίνετε ίΙηίοβΓήίμ Ρτεεε. Νβω 
Βηιηεωίελ. - Ναν Ιετεβρ (1919), 8ον, σσ. ΕΙΙΙ -\-614 (33 είκ. εντός 

κειμένου). 

Άπό τοϋ 1853, δτε είδεν έν Παρισίοις τό φώς τό, πεπαλακυμένον ήδη, 

έργον τοϋ ,ΓιιΙοδ Β6γ§6γ άο Χίντοχ, Μέΐϊΐοΐτο ευτ 1ε νίο οΐ 
Ιβδ οαντε^δ ΓειηρετουΓ Μεηιιεί Ρα1έο1ο§υε, δεν εϊχεν εΐσέτι άφιερωθή 
είς τον Μανουήλ Β’ Παλαιολόγον, σημαντικήν άλλως προσωπικότητα καί 
εις τήν ιστορίαν καί εις τά γράμματα, ειδική διεξοδική μελέτη, άν καί τό 
λογοτεχνικόν του έργον ενωρίς έκίνησε τό διαφέρον λογίων ώς τοϋ Ε. 

Τ6£Γ&ηό, τοϋ Σπ. Λάμπρου καί εσχάτως του Κ. 3. Εοεηετίζ καί τοϋ Ε. Τπιρρ. 

Ή υπό τοϋ Εοοηβτίζ έκδοσις τών επιστολών τοϋ Δημητρίου Κυδώνη, διδα¬ 

σκάλου τοϋ Μανουήλ, παρέσχε νέον ύλικόν, έν πολλοΐς δ’ έπ’ αύτής έβα- 

σίσθη ή έργασία τοϋ Ο. Τ. Ό β η η ί δ, Τάε Κώ§η οϊ Μεηιιοί II Ρείεεο- 

1ο§ιΐδ ΐη. Τΐιεδεείοηίοε, 1382- 1387, Κ,οτηβ 1960. 

Τό κενόν τοϋτο ήλθε νά άναπληρώση κατά τάς απαιτήσεις τών συγχρό¬ 

νων δεδομένων τό άνωτέρω έργον τοϋ καθηγητοϋ 3. ΒειΤειτ Άποβλέπων 
κατ’ άρχάς εις τήν άπό πολιτικής πλευράς παρουσίασιν τοϋ άνδρός προσφέ¬ 

ρει ούχ ήττον σπουδαίας σημασίας συμβολήν καί είς τήν έκτίμησιν τής έν 
τοϊς γράμμασιν ένασχολήσεως αύτοΰ, διότι τούτο μέν εκμεταλλεύεται τό 
έκ τών έργων τοϋ Μανουήλ ύλικόν, τοϋτο δέ τοποθετεί έκαστον αύτών 
επί ασφαλούς χρονολογικής βάσεως. Είδικώς εις τήν έκτίμησιν τής προσω- 

πικότητος αυτού καί ώς λογοτεχνικής φυσιογνωμίας είναι άφιερωμένον 
τό κεφάλαιον 7 (σσ. 395 - 439). Κατά τον συγγραφέα ό Μανουήλ ύπήρξεν 
άνθρωπος εύγενής καί ακέραιος, εΰσπλαγχνος ήγεμών ταλαιπώρου λαού, 

ρεαλιστής, τίμιος καί έχων βαθέως έρριζωμένας πνευματικός καί ψυχικός 
δυνάμεις. Ήτο λόγιος, συγγραφεύς, άλλά καί δυναμικός άνήρ τής πράξεως. 
Αντίστοιχον περίπτωσιν κατά τό παρελθόν ευρίσκει μόνον είς τον Μάρκον 
Αύρήλιον καί ούχί είς τον Λέοντα Π τον Σοφόν, τον Κωνσταντίνον Ζ' 

τον Πορφυρογέννητον, τον Θεόδωρον Β' Λάσκαριν ή τον Ίωάννην Τ' Καν- 

τακουζηνόν, οΐτινες δεν παρουσίασαν τήν αύτήν εύδοκίμησιν εις άμφοτέ- 

ρους τούς τομείς. 
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Τό εργον προλογίζομενον (σσ. VII - νίΠ) ύπό του έν "Αμερική δια¬ 

πρεπούς καθηγητου ΡοΙογ ΟΙίΕΓ&ηΐδ ώς προς τό περιεχόμενον παρουσιά¬ 

ζεται ώς εξής : Μετά την πρόταξιν α') χρονολογικού πίνακος των κατά 
τον βίον τοΰ Μανουήλ κυριωτέρων γεγονότων (σσ. XIX - XXXV) και β') 

εκτενούς εισαγωγής, ένθα συζητοϋνται τά προβλήματα και άξιολογοϋνται 
αί πηγαι (σσ. XXXVII - ΕΠΙ), έν τοϊς έπομένοις κεφαλαίοις (1 - 6, σσ. 1 - 

394) γίνεται εξονυχιστική έρευνα έπι τή βάσει των ποικίλων πηγών τοΰ 
βίου τοΰ Μανουήλ και παραλλήλως των σχετικών πλευρών τής συγχρόνου 
ιστορίας του Βυζαντίου μετά παραθέσεως πολλής χρησίμου βιβλιογραφίας. 

’Άρχεται άπό τοΰ 1350, έτους γεννήσεοος τοΰ Μανουήλ Β' (27 Ιουνίου). 

Συζητεΐ τήν κατάστασιν τής Βαλκανικής μετά τον θάνατον τοΰ Στεφάνου 
Δουσάν (1355), τάς έπαφάς μετά τής Δύσεως τοΰ Ίωάννου Ε', αϊτινες ώδή- 

γησαν εις μετάβασιν αύτου εις Ούγγαριαν (1366- 1367) και εις "Ρώμην- 

Βενετίαν (1369 - 1371), τάς δυναστικός έριδας μεταξύ Ίωάννου Ε' και τοΰ 
υίοΰ του "Ανδρονίκου Δ'. Λεπτομερώς δέ και διά κριτικής έκμεταλλεύσεως 
τών πηγών εκθέτει τά σχετιζόμενα προς τον Μανουήλ γεγονότα. 

Ούτος άπό τοΰ χειμώνος 1371 - 1372 καί μέχρι τοΰ 1373 εύρίσκεται έν Θεσσαλο¬ 

νίκη, ής άνέλαβε τήν διοίκησιν διά χρυσοβούλλου τοΰ Ίωάννου Ε'. Έν τω μεταξύ τό 
1371 εις τήν μάχην τοΰ Έβρου, καθ’ ήν ήττήθησαν οί Σέρβοι ύπό τοΰ Μουράτ Α' τό 
Βυζάντιον ύπό τον Ανδρόνικον Δ' έτήρησε μάλλον φιλοτουρκικήν πολιτικήν καί παρέσχε 
τοΐς Τούρκοις ώς βάσιν έξορμήσεως τήν Καλλίπολιν. Δέν παρεδόθη αύτοϊς τότε, αλλά" 

τό 1376 ύπό τοΰ βασιλεύοντος Ανδρονίκου Δ', ότε καί έγράφη ό λόγος τοΰ Δημητρίου 
Κυδώνη περί τής μή παραδόσεως τής Καλλιπόλεως, καί ούχί τό 1371, δτε ό Κυδώνης 
εύρίσκετο έν Βενετία. 

Μετά τό 1371 ή βυζαντινή πολιτική έναντι τής Δύσεως μεταβάλλεται. Ό Ιωάννης 
Ε' πρό τοΰ ισχυροί· τουρκικοΰ κινδύνου καί τής άδυναμίας τής Δύσεως όπως άνταπο- 

κριθή εις τάς εκκλήσεις βοήθειας έστράφη πλέον εις συνεννοήσεις μετά τών Τούρκοιν, 

εις τούς όποιους καί καθίσταται σχεδόν υποτελής. "Ενεκα δέ τών στασιαστικών τάσεων 
τοΰ Ανδρονίκου Δ' κατέστησε διάδοχον τόν Μανουήλ άπό τοΰ 1373 καί συμβασιλέα 
(25 Δεκεμβρίου 1373). Ό Ανδρόνικος Δ' καί ό υιός του Ιωάννης Ζ’ βασιζόμενοι εις τήν 
βοήθειαν Γενουατών καί Τούρκων θά εξακολουθήσουν τόν αγώνα μετά παροδικών έπιτυ- 

χιών καί περιοδικών συμβιβασμών, ένώ πλέον έχει καταστή ισχυρά ή θέσις τοΰ Μα¬ 

νουήλ εις τήν διοίκησιν τοΰ κράτους. Άντικατεστάθη όμως προσωρινώς διά τοΰ Ανδρο¬ 

νίκου μετά τήν συμφιλίωσιν τοΰ 1381. Κατόπιν τούτου τό 1382 μετέβη μυστικώς εις Θεσ¬ 

σαλονίκην, ένθα παρκμεινε μέχρι τοΰ 1387 προβαίνων εις μεμονωμένας ένεργείας κατά 
τών Τούρκων. Έγκατέλιπεν όμως τήν πόλιν τό 1387 καταλ,ηφθεΐσαν ύπ’ αυτών. 

Μετά τόν θάνατον τού Ίωάννου Ε' τό 1391 γίνεται κύριος τοΰ θρόνου έν Κωνσταν- 

τινουπόλει. Ή βασιλεία του (1391 -1425) εύθος έξ άρχής έγνώρισε δύσκολους ημέρας. 

Ή Κωνσταντινούπολή έπολιορκήθη δίς (1394 καί 1422), τής τουρκικής απειλής καθι- 

σταμένης όσημέραι ίσχυροτέρας παρά τήν έμφάνισιν τοΰ Ταμερλάνου καί τών έπισυμ- 

βασών δυναστικών ταραχών τών Τούρκων, καθ’ ας οί έν Βυζάντιο) ύπεστήριζον ή ύπεκί- 

νουν τούς άνταπαιτητάς τού σουλτανικοΟ θρόνου. Ή συνεννόησις μετά τής Δύσεως, εις 
τήν όποιαν ό Μανουήλ απέδωσε μεγάλην σημασίαν, μή πρόβας όμως εις ένεργείας εις 
βάρος τής ΌρΟοδοξίας, δέν άπέοερεν άξίους καρπούς. 'Ο ίδιος έταξίδευσε μέχρις "Αγ¬ 

γλία; (1400- 1402), εκπρόσωποί του δέ έξηκολούθησαν τάς έπαφάς μετά τοΰ πάπα και 
άλλων προσωπικοτήτο)ν, ώς ό Μανουήλ Χρυσολωρύς, ό Αλέξιος Βρανας, 6 Μανουήλ 
Φιλανθρωπηνός, ή μετέσχον τής συνόδου τής Κωνστάντζης (1416), ώς ό Νικόλαός Εύδαι- 

μονοϊωάννης καί ό Ιωάννης Βλαδύντερος. 
Έσωτερικώς έπεδίωξε τήν ένίσχυσιν τών ύπολειφθεισών δυνάμεων τοΰ κράτους 

καί τήν όχύρωσιν τής Πελοπόννησου, αντιμετώπισε ταραχάς έκ του Ιωάννου Ζ , κατέ¬ 

στησε δέ τόν υιόν του Ίωάννην Η' συμβασιλέα (1421), όστις μετά τήν άποχώρησιν τών 
Τούρκων έκ τής πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως μετέβη εις Βενετίαν τόν Δεκέμβριον 
τοΰ 1423, έκεΐθεν δέ εις Μιλανον καί βόρειον Ιταλίαν, εις Ούγγαριαν καί διά τοΰ Δουνά- 

βεως καί τοΰ Εύξείνου Πόντου έπέστρεψεν εις Κωνσταντινούπολιν (Νοέμβριος 1424). 

Τό επόμενον έτος (21 Ιουλίου ;) ό Μανουήλ γενόμενος μοναχός καί λαβών τό όνομα 
Ματθαίος άπέθανε καί έτάψη έν τή μονή τοΰ Παντοκράτορος. 

Ούτως έκ τής ταραχής τών καιρών, τής συγχύσεως τών γεγονότων καί 
τής πάλης τών δυνάμεων τοΰ Ελληνισμού προς έπιβίωσιν εξάγεται καί 
αξιολογείται ή προσωπικότης τοΰ τελευταίου λογίου βυζαντινού αύτοκρά- 

τορος, όστις ήτο μέν έκ τών πεπροικισμένων πολιτικών άνδρών τοΰ Βυζαν¬ 

τίου, άλλ* έβασίλευσεν ότε πλέον δέν ήτο δυνατόν νά τεθούν ύπό έλεγχον 
αί άπειλοΰσαι τό κράτος δυνάμεις. Ή έγκαθίδρυσις τών Οθωμανών έπι τής 
Βαλκανικής εΐχεν ήδη σημάνει τό τέλος. Έδειξεν όμως καρτερικότητα και 
άντιμετώπισε τούς καιρούς γενναίως. Ευθύς ές αρχής τής δράστηριότητός 
του έπεδίωξε τήν άνάσχεσιν τής προόδου τών Τούρκων μή δυναμένης 
όμως προς τοΰτο νά έπιτευχθή συνεννοήσεως τών ορθοδόξων τών Βαλκα¬ 

νίων έχρησιμοποίησε τήν πολιτικήν προσεγγίσεως προς τήν Δύσιν ώς τό 
έσχατον μέσον, ένφ παραλλήλως έπεχείρησε νά επιτυχή περιοδικώς ειρη¬ 

νικήν συνύπαρξιν ή νά ένισχύση τάς διασπαστικάς δυνάμεις τοΰ "Οθωμανι¬ 

κού κράτους. Τό θέμα τής ένώσεως τών Εκκλησιών έχειρίσθη μετά συνέ- 

σεως καί προφυλάξεως, οϊαν π.χ. δέν έπέδειξαν ούτε ό πατήρ του Ιωάννης 
Ε' ούτε ό υίός του Ιωάννης Η'. Ύπήρξεν έκ τών (κανών εκείνων ηγεμόνων, 

τούς όποιους τό Βυζάντιον είχε τήν δυνατότητα νά παρουσιάζη έν περιόδοις 
κρίσεων, καί νά άποδεικνύη δΤ αύτών τήν ζωτικότητα τοΰ μεσαιωνικού 

Έλληνισμοΰ. 
Τό έργον συμπληρούμενον έν επιμετρώ δΤ XXIV μικρών πραγματειών 

(σσ. 443 - 551), έν αϊς γίνεται διεξοδικώτερος λόγος θιγέντων έν τοΐς προη¬ 

γουμένου; θεμάτων ή έκδίδονται κείμενα, κατακλείεται διά βιβλιογραφίας 
(σσ. 552- 578), πίνακος τών συζητηθέντων ή μερικώς μεταφρασθέντων 
έργων τοΰ Μανουήλ (σσ. 579 - 581) καί γενικού πίνακος ονομάτων, όρων 
και πραγμάτων (σσ. 582 - 614). Είναι προφανής ή χρησιμότης του ού μόνον 
διά τάς περί τόν Μανουήλ Β' γνώσεις αλλά καί διά τάς προσφερομένας 
ακριβείς πληροφορίας επί προσώπων καί πραγμάτων τών ύστερων παλαιο- 

λογείων χρόνων. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 
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Στυλιανόν Γ. Παπαδοπον λ ον. Συνάντησις ’Ορθοδόξου και Σχο¬ 

λαστικής Θεολογίας (έν τω προσώπω Καλλίστου Άγγελικούδη καί 

Θωμά :Ακινάτον), Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σσ. 198 [Άνάλεκτα Βλατά- 

δο)ν, άο. 4]. 

Ό ιδ' αιών είναι διά τό Βυζάντιον εποχή πλούσιας πνευματικής ζωής, 

κυρίαν έκφρασιν τής οποίας αποτελεί τό κίνημα του ήσυχασμοϋ μετά των 
σχετικών θεολογικών ερίδων καί τής δαψιλούς παραγωγής έργων νηπτικών 
καί αντιρρητικών. 

Τής τελευταίας αύτής κατηγορίας έργον συνέγραψε καί ό Κάλλιστος 
Άγγελικούδης, ιερομόναχος ζήσας έν Μελενίκφ τό β' ήμισυ του ιδ' αίώνος, 

έπιγράψας αύτό «κατά τον καθ’ ' Ελλήνων δήθεν λεγομένου βιβλίου Θωμά 

Λατίνον» ι, όπου αναιρούνται θέσεις του Θωμά Άκινάτου περιεχόμεναι εις 
τό φιλοσοφικοθεολογικόν έργον αύτοϋ «8ηηιιηα εοπίνα ΟβηΐίΙβε», γενόμε- 

νον γνωστόν εις τούς βυζαντινούς θεολόγους διά τής μεταφράσεως εις 
ελληνικήν τού Δημητρίου Κυδώνη. 

Τινά των προβλημάτων, άτινα έξετάζουν ό Άκινάτος καί ό Κάλλιστος, 
έκ τής ιδίας βεβαίως έκαστος άπόψεως καί δογματικής τοποθετήσεως, είναι 
καί τά γενόμενα τότε άντικείμενον πολλών συζητήσεων, ώς τά περί απλό- „ 

τητος καί συνθέσεως έν τώ Θεφ, τής γνώσεως του Θεού, του άκτιστου 
φωτός, των σχέσεων των προσώπων τής Αγίας Τριάδος, τής έκπορεύσεως 
του Άγιου Πνεύματος, έκ τών όποιων αναφύονται καί άλλα, είδικώτερα μέν 
ούχ ήττον δέ σπουδαία. 

Συμβολήν εις την συγκριτικήν μελέτην τής δυτικής καί ανατολικής- 

ορθοδόξου θεολογικής σκέψεως επί τού προκειμένου άποτελεϊ καί ή ανω¬ 

τέρω εργασία, όπου ό συγγραφεύς επιτυγχάνει έκθέτων τάς διδασκαλίας 
τού Θωμά καί του Καλλίστου νά δώση καί τήν γενικωτέραν εικόνα τών 
πνευματικών τάσεων τής έποχής ώς καί τής συγκρούσεως τών εκατέρωθεν 
γνωμών Ανατολής καί Δύσεως. 

Τό έργον μετά βραχεΐαν εισαγωγήν διαιρείται εις Τ' κεφάλαια, έκ τών 
οποίων τά δύο πρώτα αποτελούν κατατοπιστικήν είσήγησιν εις τήν πνευμα¬ 

τικήν κατάστασιν καί τά σχετικά θεολογικά βεύματα έν τή Δύσει καί τώ 
Βυζαντίφ κατά τον ιγ' καί τον ιδ' αιώνα άντιστοίχως. Εις τά επόμενα ό 
συγγραφεύς ακολουθών τον Κάλλιστον όσον αφόρα εις τήν σειράν άναιρέ- 

σεως τών θέσεων τού Θωμά χωρεί εις τήν έξέτασιν τών άνιοτέρω άναφερ- 

θέντοιν προβλημάτων. 

1. Έκδ. Στ. Γ. Παπαδοπούλου, Καλλίστου Άγγελικούδη κατά Θωμά 
Άκινάτου, Άθήναι 1970 (βλ. κατωτέρω). 
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Ό Θωμαο γενικώς υποστηρίζει 6τ. ή πίστις δεν είναι τι το αντψαχο- 

μενον τήν φυσικήν δόναμιν τού ανθρωπίνου λόγου, οτι «τα έκ της θείας 

’Αποκαλύψεως πίβτει γνωαθέντα ού δυνατόν εναντία τη φυσική είναι γνω- 

σει» καί οτι άρμονία ύπάρχει παρά τώ άνθρώπω μεταξύ πιστεως και γν 
σεως, οτι «ονδενί άνθηώπω δόξα ή πίστις παρά Θεόν εντεβψεται, τ?ί φυσική 

γνώσει ένανηονμένη». Ό Άγγελικούδης όμως μακραν της νοησιοκρατίας 
τής Δύσεως καί αφιερωμένος εις τόν αγώνα τής πρός Θεόν άναβασεως έξ 

εμπειρίας πλέον όμιλεΐ περί τής παντελούς Αδυναμίας τού κνθΡωπ0" οπ“? 

διά τού λογικού καί μόνου πλησιάση τήν σφαίραν του θειου. Ακριβώς εκ 
τού γεγονότος τούτου ό Κάλλιστος καί έσωτερικώς γνωριζων τας μυστικας 
αλήθειας δέν προσπαθεί νά έρμηνεύση αύτάς κατά τους νομούς της ανθρώ¬ 

πινης λογικής ή νά ύπαγάγη εις οίονδήποτε φιλοσοφικόν σύστημα, αλλα 

κατανοεί καί δέχεται αύτάς ώς έχουν. ^ „ _ , , , ΛιιρΑρ 
Συγκεκριμένως ή Αλήθεια τής δπάρξεως εν τφ Θεφ θείας ουσίας αμεθε- 

κτου καί άκτιστων μεθεκτών ένεργειών ένώ δέν αποτελεί δια τον Καλ- 

λιστον θέμα έρεύνης άλλά πίστεως, εις τόν Θωμάν ή παραδοχή της δ ΐμ- 

ουργεΐ λογικάς δυσκολίας· διό καί καταλήγει ούτος εις,το να δεχηται εν 
τώ Θεώ καθαρόν ουσίαν μόνον, φοβούμενος μη ομολογησησυνθεσιν εν 

τώ Άπλώ. Λιά τόν Κάλλιστον ισχύει τά τού Ιουστίνου οτι ο Θεός ει 
«'ύπερ σύνθεσιν». Έξ άλλου ή παραδοχή τής ύπαρξεως θείας ουσίας μονής 
οδηγεί εις τό συμπέρασμα ότι ό Θεός εκχέει τήν ουσίαν ««ου^κατά τήν 
δημιουργίαν τού κόσμου εις τά όντα, πράγμα ατοπον δια την ορθοδοξον 
σκέψιν καί ότι ή θέωσις τού ανθρώπου Αποτελεί θέαν και ενωσιν αυτού 
μετά τής θείας ουσίας, φύσει δηλαδή καί όχι θέσει θεοποιησιν αυτου, οπερ 

και κοτά τόν Πα0λον θεωρεί τήν σοφίαν τού κόσμου τούτου 

μωρανθεϊσαν καί επομένως τόν νούν Ανίκανον νά κατανοήση το μυστήριον 

τού Θεού. ΔΤ αύτόν καί δΤ όλους τούς ήσυχαστάς ή καρδια είναι ™ μέρος 
τής ανθρώπινης ύπαρξεως, όπου φανεροϋται ό Θεός, εδω ^ντ^ϊται ή 
άνακαίνισις τού Ανθρώπου καί ή συμφιλίωσες αυτου μετά του Θεού και 

όχι όπως θέλει ό Θωμάς διά τού νοΟ καί μάλιστα μή επελθουσης τής αναγ¬ 

καίας Αναγεννήσεως διά τής καθαρτικής δυνάμεως τών μυστήριων και της 
άπελευθερώσεως αυτού έκ τής δουλείας τού διαβόλου, είς ήν περιεπεσε δια 

τού προπατορικού αμαρτήματος. , „ , Ω / 
Τοιουτοτρόπως ένώ διά τόν Κάλλιστον εύδαιμονια του ανθρώπου 

είναι ή μέθεξις τών άκτιστων ένεργειών ένεργουμένη έν καθαρμ καρδια 
καί σοντελουμένη καί έν τή παρούση ζωή, ό Θωμάς εδδατμονιαν ονομάζει 
τήν θέαν τής ουσίας τού Θεού, πρός ήν ώς πρός τό Ακίνητον τείνει ο ανθρω- 

πος καί ήρεμεΐ μόνον, όταν έπιτύχη τήν ενωσιν μετ αυτής· αυτή όμως εν 
πραγματοποιείται πλήρως έν τή παρούση ζωή ουδέ δια τής πιστεως μονής, 
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ήτις ούσα «πραγμάτων έλπιζομενών νπόστασις» επιτείνει μάλλον την έφεσιν 
προς θέαν αυτών παρά οδηγεί τον άνθρωπον εις τήν ηρεμίαν, εις ήν φέρει 
ή παύσις τής κινήσεως τής ψυχής προς τό ποθούμενον. 

"Αλλην αφορμήν έκθέσεως υπό του Καλλίστου τής ορθοδόξου διδα¬ 

σκαλίας παρέχει ό Θωμάς διά των άπόψεων αυτού περί πρωταρχικής συμ¬ 

βολής του Αγίου Πνεύματος κατά τήν δημιουργίαν του κόσμου καί περί 
έκπορεύσεως αύτού και έκ του Υίοΰ. Όσον αφορά εις τό πρώτον ό Κάλ- 

λιστος άπαντών διδάσκει τό ένιαίον τής "Αγίας Τριάδος και κατά τήν Δη¬ 

μιουργίαν και δίδει τήν θέσιν του τελειωτοϋ εις τό "Αγιον Πνεύμα. Τήν δέ 
δευτέραν κακοδοξίαν του Θωμά αποδίδει εις τήν άδυναμίαν αύτου νά κατα- 

νοήση τήν ύπαρξιν «προσωπικών» ιδιωμάτων των τριών προσώπων τής 
"Αγίας Τριάδος μή σχετιζομένων προς τήν θείαν ουσίαν, ήτις παραμένει 
ή αυτή και έν τοΐς τρισίν, άλλ’ άναφερομένων εις τάς ύποστάσεις μόνον. 

Ούτω και ή έκπόρευσις του "Αγίου Πνεύματος ούσα προσωπική ιδιότης 
του Πατρός δίδεται υπό του Θωμά και εις τον Υιόν διά τής δικαιολογίας 
του όμοουσίου Αύτοϋ προς τον Πατέρα ώς «φυσική» ιδιότης. 

Τό βιβλίον του κ. Στ. Παπαδοπούλου χαρακτηρίζομενον δΤ ακριβο¬ 

λόγου έκφράσεως, αλλά και άπλότητος καθιστώσης αύτό προσιτόν καί εις 
άναγνώστην μή μελετήσαντα εΐδικώς έπί τού θέματος άποτελεϊ συμβολήν 
όξιόλογον εις τήν μελέτην γενικώς τής αντιρρητικής γραμματείας τής 
εποχής τών σχετικών θεολογικών ερίδων και εΐδικώς του έργου του Καλ¬ 

λίστου Άγγελικούδη. Παρατηρητέον έν τέλει ότι λίαν εύστόχως ό συγ¬ 

γραφέας εισάγει προς δήλωσιν τής θεολογίας του ιδ' αίώνος τον όρον 
«θεολογία τής θεοπτίας» αντί τών γνωστών «παλαμική» ή «ήσυχαστική» 

θεολογία. 

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΚΟΥΡΟΥΣΗ 

Στυλιανόν Γ. Παπαδοπούλου, Καλλίστου ’ Αγγελικούδη κατά 

Θωμά Άκινάτου (Εισαγωγή, κείμενον, κριτικόν υπόμνημα και πίνα¬ 

κες), Άθήναι 1970, 8ον, σσ. 321. 

Παραλλήλως προς τό προηγούμενον βιβλίον του «Συνάντησις "Ορθο¬ 

δόξου καί Σχολαστικής Θεολογίας» ό συγγραφεύς έξέδωκε καί τό ανωτέρω 
έργον του Άγγελικούδη, άπρόσιτον εις τούς μελετητάς μέχρι τουδε, διασω- 

θέν μόνον δι’ ενός κώδικος, του ύπ" άρ. 337 τής μονής τών Τβήρων. 

"Αξιόλογος έκδοσις άφ" ενός διά τήν άρτιότητά της καί άφ" ετέρου 
διά τήν παρουσίασιν κριτικώς λίαν ενδιαφέροντος θεολογικοϋ έργου έξετά- 
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ζοντος θεμελιώδη προβλήματα τής θεολογίας του ιδ' αίώνος καί διευκρινοϋν- 

τος τάς θέσεις τής "Ορθοδόξου ανατολικής πίστεως έναντι τής Σχολαστι¬ 

κής δυτικής σκέψεως. 

Τό έπιμεμελημένον τής έκδόσεως μαρτυρεί ό γραφικός καί πατερικός 
ύπομνηματισμός τού κειμένου, ώς καί αί παραπομπαί εις τά αντίστοιχα 
χωρία του "Αριστοτέλους καί τού "Ακινάτου καθώς καί οι πίνακες έν τέλει 
τού βιβλίου τών χωρίων τής Αγίας Γ ραφής, τών Πατέρων καί τών ώς άνω 

συγγραφέων. 

Τό κριτικόν υπόμνημα, ακριβές κατά τά άλλα, δεν θά έβλαπτε ν, άν 
έλειπον άναφοραί διορθώσεων τόνων ή πνευμάτων, ώς Ισχύος άντί ισχνός 

(σ. 51,25), οντοσι άντί οντοσί (σ. 34,21), ή λέξεων έκφερομένων τον ιδ' 
αιώνα όμοϋ : κατ άρχάς άντί καταρχάς (σ. 62,17 - 18), τω όντι άντί τωόντι 

(σ. 34,18), αί όποΐαι ώς αύτονόητοι ήδύναντο νά γίνουν σιωπηρώς. "Επίσης 
τό ι του μίγννμι ίσως έπρεπε νά μή διορθωθή εις ει, έφ" όσον ήδη από τών 
ελληνιστικών χρόνων οί γράφοντες έχρησιμοποίουν τό άσθενές θέμα /αχ¬ 

είς όλους τούς τύπους καί τά παράγωγα τού ρήματος τούτου. Έφ" όσον ό 
διά τού ο τύπος όφελον (σ. 145,14) τού κώδικος (άπαντα^ ήδη έν τή Κ. Δ. 

Α' Κορ. δ', 8' Β' Κορ. ια', Τ Γαλ. ε', 12) κρίνεται σκόπιμον νά διορθωθή, 

θά ήτο προτιμότερον νά γραφή ό συνήθης παρά τοΐς δοκίμοις πεζοΐς τύπος 
τού αορίστου όόφελον άντί τού ποιητικού παρατατικού ώφελλον. "Εν τέλει 
σημειούμεν έν άβλέπτημα, κατά τό όποιον μετά τό κεφ. 480 τής σ. 224 

επαναλαμβάνεται ή άρίθμησις κεφαλαίων 479, 480 έν ταΐς έπομέναις σελίσι 
225, 226 άνευ διακοπής τού νοήματος ή έπαναλήψεως τών αυτών. 

Είναι προφανές ότι τό έργον είναι προϊόν μόχθου λόγω τών δυσχε- 

ρειών, τάς οποίας ώς έκ τής φύσεώς του παρουσίαζε καί εύσυνειδήτου 
έργασίας· είναι πραγματική προσφορά τού έκδοτου εις τήν πληρεστέραν 
γνώσιν τής θεολογίας τού ιδ’ αίώνος, συμπληροΰσα καί τήν σειράν τών 
προηγουμένων σχετικών προς τήν συγκριτικήν μελέτην τής άνατολικής 

θεολογικής σκέψεως έργων του. 
ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΚΟΥΡΟΥΣΗ 

Παναγιά} τον I. Μ π ο ύ μη, ΟΙ Έξοχκατάκοιλοι ή έξωκατάκηλοι άρχον¬ 

τες (προέλενσις και νομοκανονική σημασία τής διφυούς προσωνυμίας), 

Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 179. 

"Η ύπό τον άνωτέρω τίτλον πραγματεία είναι διδακτορική διατριβή 
τού νέου θεολόγου Παν. I. Μπούμη, γενομένη άποδεκτή υπό τής Θεολο- 
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γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκ πρώτης δέ όψεως προκαλεΐ 
τό ενδιαφέρον των ασχολούμενων πρός τά εκκλησιαστικά πράγματα και των 
Βυζαντινολόγων. Στόχος τής μελέτης είναι ή ερμηνεία «τής αινιγματώδους 
προσωνυμίας 'έξωκατάκοι(η)λοΐ άρχοντες5», έξεταζομένης διά τής «ίστορι- 

κοκανονικής όδοϋ», ώς ό συγγραφεύς εκθέτει εις τον πρόλογον του έργου. 

Όντως ό όρος έξωκατάκοιλοι έκ τής συνθέσεως αύτου πολύ ολίγον 
βοηθεΐ εις την άποκρυπτογράφησιν αύτοϋ. 'Ως γνωστόν, ή μελέτη του δ.Θ. 

και Φ. αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Δημητρίου του εΐτα μητροπολίτου 
Ζακύνθου καί τελικώς Τρκρυλίας και Όλυμπίας, προεκάλεσε μακράν και 
βιαίαν κριτικήν του μητροπολίτου Παραμυθίας Άθηναγόρα1 2 καί άνταπάν- 

τησιν αύτου3. Ό σ. τής παρούσης μελέτης ειργάσθη συστηματικώτερον 
καί τά πορίσματα των ερευνών του εκθέτει διά μακρου λόγου μέ σαφήνειαν, 

γνώσιν των πηγών, έκκαθάρισιν του εδάφους διά λογικής επιχειρηματολο¬ 

γίας καί έκθεσιν ιδίων γνωμών, ώστε αν δέν λύη έξ ολοκλήρου τό πρόβλημα, 

πόντιος προάγει τούτο ίκανοποιητικώς καί τό φωτίζει έκ πολλών πλευρών " 

αύτου. 

Ή διατριβή είναι διηρημένη εις τρία Κεφάλαια, τών οποίων προτάσ¬ 

σεται Εισαγωγή. Δι’ αυτής (σσ. 13 - 33) επιδιώκεται ιστορική τοποθέτησις 
τού προβλήματος καί δή έκθεσις τών γνωμών τών έπιχειρησάντων άπό τού 
3588 τήν ερμηνείαν του όρου έξωκατάκοιλοι ή έξωκατάκηλοι καί κριτική 
έπισκόπησις τών κυριωτέρων θεωριών, καταλήγουσα εις τήν άπόρριψιν 
τών συμπερασμάτων, έφ5 ών στηρίζονται αΐ μάλλον έπικρατούσαι δύο θεω- 

ρίαι περί προελεύσεως τού όρου. 

Τό Α' Κεφάλαιον, «Βασικαί προϋποθέσεις διά τήν λύσιν τού προβλή¬ 

ματος» (σσ. 35 - 65), ύποδιηρημένον εις 3 μικροτέρας ενότητας, έπισημαίνει 
κοινά μεθοδολογικά σφάλματα τών ερευνητών καί διά παραθέσεως τών 
σχετικών χωρίων, όπου άπό τού ΙΑ' αίώνος άπαντα ό όρος έξωκατάκοιλοι 
καταλήγει εις τήν άποδοχήν τής ύπάρξεως τών δύο γραφών, έξωκατάκοιλος 
καί έξωκατάκηλος. Δι’ ό καί διφυής χαρακτηρίζεται ό όρος. Δι5 ιστορικής 
έρεύνης περαιτέρω δεκτόν γίνεται ότι αί δύο αύται μορφαί έχρησιμοποι- 

ουντο άποκλειστικώς διά τούς πρώτους άρχοντας τού Πατριαρχείου ΚΠό- 

λεως κατά τήν περίοδον 1054 - 1453, άλλά καί ότι κατά τό ίδιον χρονικόν 

1. Χρυσοστόμου Δημητρίου, Οί έξωκατάκοιλοι άρχοντες τής έν ΚΠό- 

λει Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας, Άθήναι 1927 [Τοχίο ιιηά ΡθΓ5θϋυη§£η ζιιγ Βγζ· 

Ν6υ§Γ. Ρ1ιΠο1ο§ΐε]. Προγενέστερα μελέτη τοϋ ίδιου, Μελέτη περί χαρτοφύλακος 
τής έν ΚΠόλει Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας, έν Άθήναις 1924. 

2. Θεο?α>γία Ε', 3927, σσ. 346- 357. 

3. X ρ. Δημητρίου, Έπί τού ζητήματος τών έξωκατακοίλων, Θεολογία ΤΓ, 
1928, σσ. 166- 184. Ή μεταξύ τών δύο εκκλησιαστικών άνδρών αντιδικία δέν έληξε 
διά τών δημοσιευμάτων τούτων. 
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διάστημα οπού άπανχψ ή χρήσις τοϋ επιθέτου τιμιωτατοι άρχοντες νοείται 
δτι άναφέρεται εις τούς έξωκατακοίλους. Τελικώς διατυπουται το συμπέ¬ 

ρασμα - πόρισμα, ότι «εις μίαν αναζήτηση- τής αλήθειας δεν επιτρέπεται 
νά προσθετή ή νά άφαιρή τι ό ερευνητής έκ τών ’δεδομενων αυτω» (σ. 65). 

Φυσικά πρόκειται περί άρχής έπί πόσης κατ’ επιστήμην ερευνης. _ 

Τό Β' Κεφάλαιον, «Διερεύνησις τοϋ ουσιαστικού άρχοντες» (σσ. 

67 -1)9), έχει 3 μικροτέρας ενότητας μετά υποδιαιρέσεων. Είς τήν πρωτην 
ένότητα έρευνάται έπιμόνως τό ιστορικόν νόημα τοϋ όρου «έξωκατάκοιλοι 
άρχοντες» καί διά προσκομίσεως πλείστων μαρτυριών πιστουται οτι ουτος 

άπεδίδετο κατά κανόνα εις κληρικούς. Έφ’ όσον δέ ήσαν κληρικοί, απηγο- 

ρεύετο νά αναλαμβάνουν αξιώματα καί φροντίδας κοσμικού χαρακτηρος, 

διότι οί κανόνες διακηρύσσουν τό ασυμβίβαστον ιερατικού αξιώματος και 
κοσμικής εξουσίας, άλλά καί ή Βυζαντινή νομοθεσία άπέκλειε τον κλήρον 
τών τοϋ κόσμου. Ό σ. όρμώμενος έκ τοϋ δεδομένου ότι τό όφφικιον του 
οικονόμου φέρει τήν σφραγίδα τής άποστολικότητος, συνάγει οτι και τα 
αξιώματα τών έξωκατακοίλων αρχόντων πάντα πηγάζουν εκ των αποστο- 

λικών κανόνων, περαιτέρω δέ καταλήγει είς τό όττ οί έξωκατάκοιλοι ησαν 
εκκλησιαστικοί όφφικιοΰχοι, έφ’ όσον ό τρόπος τής «καταστάσεοος» αυτών 
καί αί άρμοδιότητές των ήσαν σύμφωνοι πρός τούς αποστολικους και συνο¬ 

δικούς κανόνας (σ. 89). Ή στήριξις τών γνωμών γίνεται δΤ αναδρομής 

είς τάς πηγάς. _ „ . 
Προκειμένου είς τήν δευτέραν ένότητα ν’ άποδείξη ο σ. οτι οι εζω- 

κατάκοιλοι ήσαν πατριαρχικοί άντιπρόσωποι δημιουργεί δύο κλίμακας 
άποδεικτικάς, πρώτον ότι ούτοι είχον ώρισμένα καθήκοντα και δικαιώματα 
καί δεύτερον ότι είχον τήν τιμητικήν προκαθεδρίαν, ήτοι νά κάθηνται προ 
τών αρχιερέων έν τή συνόδω, άν μή πάντες, πάντως οί χαρτοφύλακες ασφα¬ 

λώς καί ανέκαθεν, οί δέ λοιποί έξωκατάκοιλοι πιθανώς καί ίσως βραδυ- 

τερον. Είς τήν τρίτην ύποδιαίρεσιν ό σ. συγκεντρώνει τό άποδεικτικον 
υλικόν του, περί τοϋ ότι καί βασιλικοί έκπρόσωποι ήσαν οΐ έξωκατάκοιλοι, 
άφοϋ ύπό τοϋ βασιλέως προεβάλλοντο καί ιδίαν θέσιν καί αποστολήν ειχον 
εις τήν αύτοκρατορίαν. Συμπέρασμα τοϋ Κεφ. Β' είναι, ότι απο του 1054- 

1453 οί έξωκατάκοιλοι άνεγνωρίζοντο ύπό τής Εκκλησίας και τής^ Πολι¬ 

τείας καί ώς βασιλικοί άξιωματοϋχοι άβ ίάοίο. Έν κατακλεΐδι του ίδιου 
κεφαλαίου ό σ. άποφαίνεται ότι προκύπτει έκ τής έρεύνης του ώς συμπέ¬ 

ρασμα, ότι «ή πιστή και έπακριβής ερμηνεία καί χρησιμοποίησή τών ίερών 
κανόνων αποτελεί βασικήν μέθοδον είς τήν άναζήτησιν τής αλήθειας» 

(σ. 119). Περιττόν νά παρατηρήσωμεν ότι τοιαϋτα αποφθέγματα δέν είναι 
προϊόντα σημερινής έρεύνης, άλλ5 άλήθειαι, τών οποίων ή άξία μάλλον 
έκ προοιμίου ήτο δυνατόν νά έπισημανθή, ώστε εφεξής νά χρησιμοποιήται. 

Διά τοϋ Γ' Κεφαλαίου, «Άνάλυσις τής διφυοϋς προσωνυμίας» (σσ. 
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121 - 159), ό σ. άγεται προς «την λύσιν του προβλήματος». Διά σειράς 
συλλογισμών μετ’ έπικλήσεως των πηγών, ό σ. φθάνει εις τά ακόλουθα 
συμπεράσματα. 

1. Τό α’ συνθετικόν τής λ. έξωκατάκοιλοι πιθανώς έχρησιμοποιήθη 
προς δήλωσιν τών βασιλικών αρχόντων, των κινούμενων έξω τής βασιλικής 
αυλής. Άρχικώς μάλιστα θά έχρησιμοποιήθη ώς έπίρρημα έξω, αντίστοιχος 
πρός τό έσω, μεθ’ δ έν συνθέσει. 

2. Οί έξω τής αυλής άρχοντες εΐχον ασφαλώς γραφεία, εντός τών ό¬ 

ποιων είργάζοντο. Άλλ’ αφού τά γραφεία δεν ήσαν εντός τής αυλής (= τών 
ανακτόρων), έκειντο κατά τά κοίλα. Ή αρχική σύνθεσις παρήγαγεν έπί- 

θετον ουδετέρου γένους, προσδιορίζον τό ουσιαστικόν αξίωμα, έλέχθη 
επομένως έξωκατάκοιλον όφφίκιον. Έξω τής αυλής όφφίκια νοούνται τά 
πατριαρχικά. Κατά τήν ουσιαστικήν κυριολεξίαν, ή 'Αγία Σοφία, ή μεγάλη 
εκκλησία, ήτο τό μέγα χαρτοφυλακεΐον του Πατριαρχείου. Διέθετε προσ- 

κτίσματα, δπως καί ύπερφον, νάρθηκα, κλίτη κλπ., πάντα έστεγασμένα διά 
θόλων, όπου θά έφυλάσσοντο άρχεΐα και σκεύη κλπ. Έκεϊ πιθανώτατα και 
είργάζοντο καί διέμενον οί έξωκατάκοιλοι άρχοντες. Πάντα τά διαμερίσματα 
τής 'Αγίας Σοφίας κατ' αρχιτεκτονικήν γραμμήν ό σ. θεωρεί κοίλα. Ή 
έρμηνεία είναι ευφυής, θά ήτο δέ άσφαλώς ασάλευτος, άν ήτο δυνατόν νά 
προσκομισθή μαρτυρία τις ιστορική, δτι όντως εκαλείτο μέ τό δνομα κοΐλον 
πάσα ή μερική οικοδομή του συγκροτήματος τής ' Αγίας Σοφίας. Αλλά καί 
διά τών έμμεσων στηρίξεων είναι εύλογοφανής και αξιοπρόσεκτος ή προ- 

τει νομένη έρμηνεία. 

Περαιτέρω ό σ. προσπαθεί νά εΰρη ερμηνείαν του ετέρου τύπου του 
δρου, δηλ. έκ τής γραφής έξωκατάκηλοι, καί πιστεύει δτι έγινε συσχέτισις 
τών αξιωμάτων πρός τήν άντίθεσιν τής βασιλικής αύλής, δηλ. τήν έκφρασιν 
κατά τήν Κέλλαν, τό Πατριαρχείον, ευρίσκει μάλιστα εύχερή τρόπον νά 
παρακάμψη καθαρώς γλωσσικά προβλήματα. Ήρχοντο, λέγει, πιθανώς αί 
δύο έννοιαι ταυτοχρόνως εις τήν σκέψιν τών λαλούντων, δηλ. έξωκατα- 

κοίλων καί έξωκατακήλων. Διά τών πρώτων ένδεχομένως άνεζητούντο καί 
έξω τής αύλής εργαζόμενοι υπό κοίλα οικοδομήματα κοσμικοί άξιωματοΰ- 

χοι. Διάτων δευτέρων δικαίως προσδιωρίζοντο οί σύγκελλοι, ήτοι οί κληρι¬ 

κοί οί οποίοι διέμενον εξοο τών τών ανακτόρων καί κατά τήν πατριαρχικήν 
κέλλαν. Ούτως αί δύο έννοιαι άλληλοσυμπληρούμεναι έδήλουν τούς έξω τής 
Αύλής άρχοντας καί κατά τά κοίλα τής Κέλλης εδρεύοντας καί υπουργούν- 

τας. Αλλά καί τι πλέον, άμφότεροι οί όροι, διά τής βαθμιαίας μεταβάσεως 
από του πρώτου εις τον δεύτερον, παρουσιάζουν τήν μορφήν τής προϊούσης 
συναλληλίας εις τάς σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας εις τό Βυζαντινόν 
κράτος. 

Ό σ. εΐργάσθη μεθοόικώς. Χρησιμοποιεί μέ ευχέρειαν τάς πηγάς καί 
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έχει γνώσιν επαρκή τών βυζαντινών πραγμάτων, καθ' δσον αφόρα εις τήν 
διάρθρωσιν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων. Πλήν τής έρευνητικότητος 
τού σ. διακρίνομεν καί ευφυΐαν και λεπτολόγον έξονύχισιν τών μαρτυριών 
καί συναγωγήν άληθοφανών συμπερασμάτων. Καί αυτή ακόμη ή παρουσία- 

σις του δρου ώς διφυούς, μέ προσπάθειαν ακριβούς γεωγραφικού καί ιστο¬ 

ρικού εντοπισμού, επί τού όποιου θά στηριχθή τό οικοδόμημα τής τελικής 
λύσεως, αποτελεί εύφυές εύρημα άξιοπρόσεκτον, καίτοι εις τήν πραγματι¬ 

κότητα ή ΰπαρξις άμφοτέριον τών τύπων παραλλήλως καί σχεδόν κατά 
τούς ίδιους χρόνους, τού διά τής γραφής η άναγνωριζομένου ώς τού νεωτέ- 

ρου, δεν μαρτυρεί άλλο τι παρά δτι οί χρησιμοποιοΰντες αύτούς ήγνόουν 
τήν κυριολεκτικήν σημασίαν καί προέλευσίν των. Καί άν τήν ήγνόουν αύτοί, 
πού ϊσταντο εγγύτερον πρός τήν παράδοσιν αυτής, απείρως δυσκολώτερον 
είναι νά τήν άναγνωρίσωμεν ήμείς σήμερον μέ ασφάλειαν και βεβαιότητα 
άναντίρρητον. "Αν τούλάχιστον παρήγετο ό δεύτερος τύπος διά παρετυμο¬ 

λογίας, δηλ. κακού συσχετισμού πρός τό κέλλα, ίσως ήτο γέννημα πολύ 

νεόπερον. 
Εις τήν προσπάθειαν του ό νέος διδάκτωρ νά οίκοδομήση έπί υποθέ¬ 

σεων, είναι μέν αξιέπαινος καί άποδεικνύεται καλός χειριστής τού όλου 
θέματός του, δεν αποφεύγει δμως καί κατολισθήσεις τινάς. Ούτως η ΰπαρξις 
δύο τύπων άντιστοίχως πρός τάς δύο γραφάς δεν ήτο απαραίτητος. Λέγει 
δτι είναι ύποχρεωμένος νά δεχθή καί διατηρήση τάς δύο γραφάς καί μόνον 
δΓ αύτών θά λύση τό πρόβλημα (σ. 45) καί επ’ αυτής τής βάσεως οίκοδομεΐ 
δχι διά νά λύση άλλα μάλλον νά διαιώνιση τό πρόβλημα. Νομίζομεν δτι 
αί σκέψεις τού σ. περί συσχετισμού τού δρου πρός τήν Κέλλαν (= Πατρι- 

αρχεΐον) νοσούν. Πρός τον συσχετισμόν τούτον παρασύρεται εξ ανυπάρκτων 
φόβων. Γράφει (σ. 142) : «τό β' συνθετικόν («κατά τά κοίλα») παρέχει τό 
δικαίωμα νά νομίση τις δτι ή προσωνυμία «έξωκατάκοιλοι» κυριολεκτείται 
καί έπί άλλων αρχόντων, ωσαύτως εργαζομένων κάτωθεν θόλων ή καμαρών, 

αί όποΐαι δμως δέν άνήκον εις τον πατριαρχικόν ναόν άλλ’ εις άλλο οικο¬ 

δόμημα...», έπομένως δυνατόν «νά έννοήση τις τούς άρχοντας έτέρας 

τίνος βασιλικής ύπηρεσίας ή οικήματος...». 

Τό πιθανώτερον είναι ότι άφ’ ής έδόθη, άν έδόθη, ή προσωνυμία έξω- 

κατάκοιλοι εις τούς πατριαρχικούς άρχοντας ή υπαλλήλους, δι’ οϋς λόγους 
ό σ. εκθέτει, έφεξής νοείται πλέον άποκλειστικώς ό όρος δΓ αύτούς κατ’ 

εξοχήν αύτούς, μέ τήν δυνατότητα έφεξής νά διευρύνεται κατά τάς 
εξελίξεις τών πατριαρχικών ύπηρεσιών, διότι καί παρά τάς μεταβολάς ό 
δρος θά παρέμενεν εκεί πού έδόθη άρχικώς. Άναπόφευκτον καί φυσικόν 
ήτο καί τά γραφεία τού Πατριαρχείου νά μεταφερθούν καί άλλαι μεταβολαί 
νά γίνουν, καθόλου άναγκαΐον δμως δέν ήτο νά μεταβληθή ή άπαξ έπικρα- 

τήσασα προσωνυμία τού προσωπικού καί τού άρχοντολογίου, διότι αυτή 

'ί' 
··. 
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και έξ άλλης αιτίας όρμωμένη, εντελώς νοήματος διαφόρου μιας δεδομένης 
στιγμής, ήτο πλέον έρριζωμένη και έμενεν αμετακίνητος, διά νά συνδέη 
τό νέον προς τό παλαιόν. Οι όροι ομοιάζουν προς τα τοπωνύμια. "Οσα περί 
αύτά συμβαίνουν είναι γλωσσικά φαινόμενα καί μάλιστα είναι στοιχεία 
άκρως συντηρητικά, διά τούτο παραμένουν αμετάβλητα, έστω καί άν συμβή 

να έπέλθη τοιαύτη έν χρόνφ μεταβολή των θεσμών, ώστε νά καταντήσουν 
νά εκφράζουν έννοιας όλως αντιθέτους εκείνων, διά τάς οποίας άρχικώς 

έχρησιμοποιήθησαν. 

Εις άλλα τινά σημεία ό σ. έχει περιωρισμένον πεδίον όρατότητος, 

επειδή δέ όλόκληρος ή διατριβή του είναι άλυσις σκέψεων, συνδυασμών 
καί υποθέσεων, κατορθώνει νά διέρχεται από άπλα πράγματα μετά σπου- 

δαιοφανείας, ενδιαφερόμενος νά φθάση εις τό ποθούμενον συμπέρασμα. 

Ύποστηρίζων π.χ. την κατηγορηματικότητα τών κανόνων διά τό ασυμβί¬ 

βαστον τής ιερατικής ίδιότητος προς την κοσμικήν εξουσίαν καί επικαλού¬ 

μενος τήν «απόλυτον συμφωνίαν τών βασιλικών διατάξεων.», άποφαίνεται 
ότι οί πατριάρχαι δεν ήνείχοντο τήν άνάμειξιν ιερωμένων έξωκατακοίλων 
εις όφφίκια κοσμικά (σσ. 72 - 73). Έν τούτοις δεν άντελήφθη ότι τά σημειώ¬ 

ματα τών πατριάρχων πού επικαλείται έξεδόθησαν, διότι κατεστρατηγοϋντο 
οί κανόνες και έπρεπε νά γίνη συγκράτησις από του κακού. Σαφείς είναι 
οί λόγοι Λουκά τού Χρυσόβέργη : «επειδή τών έν κλήρφ τεταγμένων τινάς 
έγνωμεν πράγμασι κοσμικοΐς εμπλέκοντας άκανονίστως εαυτούς, τοϊς 
τοιούτοις παρεγγυώμεθα παύσασθαι τού λοιπού...». Τό συμπέρασμα τού 
σ. δεν χάνει τήν αξίαν του, ότι οί έξωκατάκοιλοι δεν ήσαν κοσμικοί άρχον¬ 

τες, δεν ισχύει όμως τό σκεπτικόν του, ότι ουδείς έκ τών άξιωματούχων 
θά έτόλμα ν’ άναλάβη κοσμικήν αρχήν, «άλλως θά ήτο άδικαιολόγητος 
καί περιττή ή έκδοσις τών διαταγμάτων», ένφ εις τήν πραγματικότητα 
αΰτη ώφείλετο εις τήν προσπάθειαν άνασχέσεως τού κακού ι. 

"Οτι εις τήν παράθεσιν επισήμων έγγράφων από ΙΓ' αΐώνος άναφέ- 

ρονται άξιωματούχοι έκκλησιαστικών επαρχιών τού Οικουμενικού θρόνου, 

οίον τής Σμύρνης τό 1274, τών Σερρών τό 1344, κ.ά., όχι όμως καί μέ τήν 
προσωνυμίαν έξωκατάκοιλοι, σημασίαν έχει ότι τά αξιώματα ύφίσταντο 
έκ χρόνων παλαιών καί εις τάς μητροπόλεις καί έπιβιούν καί κατά τήν 
περίοδον τής δουλείας1 2, οπότε οί όφφικιάλιοι τού Πατριαρχείου θά κατα¬ 

1. Αμφιβόλου στερεότητος είναι άλλαι τινές γνώμαι τοϋ σ., οίον ότι ή έκφρασις 
«άγαπητοί υιοί», ή τόσον συχνή εις πατριαρχικά γράμματα καί τήν καθημερινήν εκκλη¬ 

σιαστικήν γλώσσαν, έχει τό νόημα τοϋ αντιπρόσωποι, προς οϋς οφείλουν νά ύπακούουν 
οί λοιποί, συσχετισθεΐσα πρός τά λόγια τοϋ Ευαγγελίου (σ. 93). Μίαν γνώμην τοϋ Ιερο¬ 

σολύμων Χρυσάνθου ό σ. (σσ. 95 - 96) χαρακτηρίζει ώς υπερβολικήν καί αύθαίρετον 
καί έν τούτοις συνηγορεί υπέρ αύτής διά λογικών επιχειρημάτων. 

2. Όρθώς ό σ. επικαλείται ειδήσεις τοϋ Μηδείας Θεοφάνους άλλα δεν παραπέμπει 

στούν πανίσχυροι υπό τήν διαμόρφωσιν νέας τάξεως πραγμάτων, εις τάς 
έπαρχίας δέ θά ύφίστανται δι’ απονομής, καί πάντως ή σημασία τής απουσίας 
τού γενικότερου όρου τών έξωκατακοίλων είναι περιωρισμένη, ακριβώς 
διότι κατά τούς ύστερους Βυζαντινούς χρόνους διαφοροποιούνται τά πρά¬ 

γματα καί ή αρχαία τάξις άπογυμνούται τής προτέρας οόσίας αύτής, δΤ ό 

καί επέρχονται αί μεταβολαί ή 
Ούτως ή άλλως μία διδακτορική διατριβή δεν αποβλέπει νά λύση όρι- 

στικώς ζητήματα ακανθώδη καί μυστηριώδη. Τό ότι δΤ αυτής προάγεται 
ή έρευνα, χρησιμοποιούνται αί πηγαι καλώς καί άφθόνως, διατυποϋνται 
πρωτότυποι γνώμαι καί έχουν αληθοφάνειαν, είναι αρκετόν διά νά είπωμεν 
ότι αΰτη έπέτυχεν. Άπό τον νέον διδάκτορα δυνάμεθα νά άναμένωμεν καί 

άλλα καλά μελετήματα2. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

εις τήν λίαν διαφωτιστικήν ειδικήν μελέτην τοϋ X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, Ό Θεόδωρος 
Άγαλλιανός ταυτιζόμενος πρός τον Θεοφάνην Μηδείας καί οί ανέκδοτοι λόγοι του, 

“Αθήνα* 1966. 
1, Τό χορηγοΰν εις τούς κληρικούς τής μητροπόλεως Ίωαννίνων έκκλησιαστικά 

όφφίκια γράμμα Κυρίλου Α' τοϋ Λουκάρεως είναι σπουδαιότατον καί στοιχεϊ πρός τήν 
άρχαίαν παράδοσιν εις τήν ακριβή διατόπωσιν τών πραγμάτων. Τό σιγίλλιον περισωθέν 
εκτίθεται μεταξύ τών κειμηλίων τοϋ Ιστορικού Μουσείου (Παλαιά Βουλή). Έξεδόθη τό 
πρώτον υπό τοϋ Κ. Σάθα, Ανέκδοτον σιγίλλιον τής μητρ. Ίωαννίνων, «Χρυσαλλίς» 

Γ', 1865, σσ. 197 - 198. Έπανέκδοσις Οπό μητρ. Παραμυθίας Άθηνάγόρα, Ή 
Εκκλησία τών Ίωαννίνων, Ηπειρωτικά Χρονικά Γ', 1928, σσ. 29 - 30, ύποσ. 3. Πρβλ. 

καί Μ. Γεδεών, Εκκλησιαστική Αλήθεια ΙΘ', 1899, σσ. 193 - 194. 

2. "Οτε έγράφη ή παροϋσα βιβλιοκρισία, δεν είχεν είσέτι κυκλοφορηθή τό έργον 
τοϋ 3. Οαιτοαζέε, ΒεοΙιείΌΐιεδ ευτ Ιεε όφφίκια άε ΙΈ§Ιίεβ Βγζαπίΐηε, Ρ&πδ 1970" 

διό καί δεν έλήφθη ύπ’ δψιν. 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578 - 1685) άναφερομένων 

εις τους έν Βενετία μητροπολίτης Φιλ.αδελφείας. * Ανάτυπου από τά «Θησανρίσματα», 

Βενετία 1969 (τ. 6, σσ. 7 ~ 112). 

Μετά τά Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547 - 1806) πρός τούς έν Βενετία μη- 

τροπολίτας Φιλαδέλφειας και την ορθόδοξον Ελληνικήν αδελφότητα,αυτοτελή τόμον έκ- 

δοθέντα τό 1968 (πρβλ. ΕΕΒΣ ΛΤ’, 1968, σσ. 395 - 397), ό καθηγητής κ. Μανούσακας διευ¬ 

θυντής τοΰ έν Ένετίμ Ελληνικού Ινστιτούτου και τοΰ ύπ’ αυτού έκδιδομένου περιοδι¬ 

κού «Θησαυρίσματα», έξέδωκεν, ώς οίονεί συμπλήρωμα του τόμου, ύπό τον ώς άνω τί- 

τλ,ον 54 έγγραφα έκ τοΰ αρχείου τής Έ?*ληνικής Κοινότητος Ένετίας, άναφερόμενα εις 
τούς έκεϊ μητροπολίτας τοΰ οικουμενικού θρόνου, τούς εκλεγόμενους μέν ύπό τής πα¬ 

ροικίας, λαμβάνοντας δε τον τίτλον τού Φιλαδέλφειας. Τά έγγραφα άναφέρονται εις τούς 
Γαβριήλ Σεβήρον, Θεοφάνην Ξενάκην, Νικόδημον Μεταξάν, Αθανάσιον Βελλεριανόν, 

Μελέτιον Χορτάτσην, Μεθόδιον Μορώνην, Γεράσιμον Βλάχον καί Μελέτιον Τυπάλ- 

δον, έκ των όποιων οί πλεϊστοι είναι μορφαί τής Εκκλησίας ή των Γραμμάτων τής 
Τουρκοκρατίας. Τό περιεχόμενόν το>ν άναφέρεται εις θεσμούς, έκλογάς, διορισμούς, 

προνόμια, μισθούς, έπιδόματα, περιοδείας, παραιτήσεις τών έν λόγιρ άρχιερέων, τάς σχέ¬ 

σεις των πρός τάς ένετικάς άρχάς καί τό προϊστάμενον οικουμενικόν πατριαρχεΐον καί 
άλλα ζητήματα, εύρύνοντα ή βαθύνοντα τάς γνώσεις μας περί τής σημαντικωτέρας των 
Ελληνικών αποικιών τοΰ έξωτερικοΰ κατά τούς νεωτέρους χρόνους. 

Τά έγγραφα έκδίδονται διπλοιματικώς με τήν γνωστήν μεθοδικότητα καί ευσυνειδη¬ 

σίαν, ήτις είναι γνωστή έξ όλων των εργασιών τοΰ έκδοτου αύτών, σχολιάζονται, δί¬ 

δονται έν μέρει καί φωτοτυπικώς καί έν γένει παρουσιάζονται κατά τρόπον έξαντλητι- 

κώς άφαιροΰντα πάσαν άπορίαν τού αναγνώστου των. ^ ^ ^ 

Β β η) α 7ΐιί η Η βηάνΐ ο Η χ, Οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί θεσμοί τής Λατινικής αυτο¬ 

κρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τούς πρώτους χρόνους τής νπάρξεως της, 

Θεσσαλονίκη 1970, 8°, σσ. 190. 

Ή διδακτορική αΰτη διατριβή τοΰ έκ Ταϊτής μελετητου, γενομένη ύπό τον συνάδελ¬ 

φον κ. Τω. Καραγιαννόπουλον, τή βοηθείμ διαφόρων μεσαιωνολόγων, άναφέρεται εις 
τά έτη 1204 - 1206 τής έν Κωνσταντινουπόλει συστάσης Λατινικής αύτοκρατορίας καί 
τούς κατ’ αυτά θεμελιωθέντας θεσμούς. Κατά κεφάλαια : Α' Αί ίδρυτικαί πράξεις καί οί 
νόμοι τής Λατινικής αύτοκρατορίας. Β' Ή πολιτική έξουσία καί όργάνωσις. Γ' Έπιτρο- 

παί, συμβούλια καί κοινοβούλια. Δ' Αδλή καί εθιμοτυπία. Ε' Γραμματεία καί διπλωματι- 

κή ύπηρεσία. Τ' Δικαστική έξουσία. Ζ' Στρατιωτική όργάνωσις. Έπεται παράρτημα έκ 
τριών κεφαλαίων, καθώς καί πίνακες, ένώ ή πλούσια βιβλιογραφία προτάσσεται. 

Σπουδαϊον είναι ότι συγκρίνονται οί εξεταζόμενοι θεσμοί τό μέν πρός τούς δυτικούς 

τό δέ πρός τούς προύπάρξαντας βυζαντινούς. 
Ν. Β. Τ. 

22 - 1 -1971 

Βιβλιοκριτικά σημειώματα 529 

Χρύ σας Α. Μ α λ τ έ ζ ο ν, 3 Ο θεσμός τον εν Κωνσταντινουπόλει Βενετον βαΐλον 

(1268-1453). Αιατριβή επί διδακτορία. 3Εν Άθήναις 1970, 8°, σσ. 256 + ΙΑ' 

πίνακες [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλον, 6]. 

Ή διατριβή αυτή είναι καρπός έρευνών έν τφ Έλληνικω Ίνστιτούτω Ενετίας τής 
δίδος Μαλτέζου, έν αύτή δ* έξετάζεται ό θεσμός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Ένετοΰ βαΐ- 

λου άπό τής άνιδρύσεως μέχρι τής πτώσεως του Βυζαντίου.Ό βάιλος, ώς γνωστόν, άπετέ- 

λεσε τόν σύνδεσμον τής Γαληνοτάτης πρός τήν Ελληνικήν αύτοκρατορίαν, εις χρόνους 
καθ’ ούς αί σχέσεις τών δύο κόσμων δεν ήσαν πάντοτε καλαί. Εις τό πρώτον μέρος έξετά- 

ζονται αί άρμοδιότητες τοΰ βαΐλου ώς άντιπροσώπου τής Ένετίας, ένώ εις τό δεύτερον 
ώς έκπροσώπου τής έν Κωνσταντινουπόλει ένετικής άποικίας, εις δέ τό τρίτον δίδεται 
ό κατάλογος τών έν λόγω άξιωματούχων. Έν παραρτήματι έκδίδεται «Καπιτουλάριον» 

άναφερόμενον εις τούς βαΐλους τής βασιλευούσης, έπιστολαί αύτών καί ειδήσεις περί 
τοΰ Βενετο - βυζαντινού πολέμου 1306 - 1309. 

Τό έργον είναι μεθοδικόν, πρωτότυπον, χρήσιμον καί άποτελεΐ σημαντικήν έλλη- 

νικήν συμβολήν εις τήν έρευναν τών ένετικών κατά τήν Φραγκοκρατίαν θεσμών. 
Ν. Β. Τ. 

Πάνου ’/. Βασιλείου, Τό μοναστήρι τής Τατάρνας Ευρυτανίας, Άθήναι 1970, 

8° μέγα, σσ. 220 (μετά πολλών φοιτογραφιών, αύτογράφων καί έν σ. 177 εϊκόνος 

τοΰ σνγγραφέως). 

Κάθε έλληνικός χώρος έχει καί τόν έπιτόπιον έρευνητήν τής Ιστορίας του καί δή 
τής μοναστήριολογίας καί τών έκκλησιαστικών πραγμάτων του. Ούτω διά τήν Εύρυ- 

τανίαν ό κ. Πάνος Βασιλείου έδημοσίευσε κατά καιρούς δύο δεκάδας πραγματειών 
(αίτινες καταγράφονται έν τέλει τοΰ ώς άνω βιβλίου), χρησίμων διά τήν γενικήν έκκλη- 

σιαστικήν ιστορίαν τής Ελλάδος καί τήν Ιστορίαν τών γραμμάτων έπί Τουρκοκρατίας. 

Τό καλαίσθητον βιβλίον άναφέρεται εις έκλείψασαν μονήν τής Τουρκοκρατίας, 

γνωστήν ώς κοινόβιον άπό τοΰ 1556, καταστραφεΐσαν μετά ταΰτα, έπανιδρυθεΐσαν πρό 
130 περίπου έτών καί πάλιν έκλείψασαν άπό τοΰ 1963. 

Ό συγγρ. συνεκέντρωσε φιλοτίμως άπό έτών τό ύλικόν, διά νά δώση εικόνα τού 
πνευματικού κέντρου τής Εύρυτανίας, ούχί ξηράν καί συνήθη αλλά παλλομένην άπό πλού¬ 

σια συναισθήματα τά όποια έγέννησαν εις αύτόν ή άκμή τής Τατάρνας καί αί παλαιαί 
άναμνήσεις. Μέρος τής διαπραγματεύσεως άναφέρεται εις τόν γνωστόν Επιτάφιον τής 
Τατάρνας τοΰ κεντητοΰ μοναχού Αρσενίου (σσ. 83 - 87 καί δύο εικόνες) καί άλλα κει¬ 

μήλια, περί ών ήδη είχε διαλάβει καί ή δίς Μαρία Θεοχάρη. 

νΑ λ ν Νούρ, Τό Κορόνων καί τό Βυζάντιον. Διατριβή έπί διδακτορία. 3 Εν 3 Αθήναις 

1970, 8°, σσ. 111 [«3Αθήνα», Σειρά διατριβών καί μελετημάτων, άρ. 8]. 

Ό Αιγύπτιος μαθητής μου κ. "Αλυ Νούρ, γνωστός έλληνιστής, συνέταξε τήν ώς 
άνω διατριβήν (τήν όποιαν είσηγήθην εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν), έξετάζων τήν έπί- 

δρασιν τοΰ Χριστιανισμού καί τής Π. καί Κ. Διαθήκης έπί τού Κορανίου, έξ άλλης 
όπτικής γωνίας, καί έρμηνεύων πρωτοτύπως κεφάλαια τοΰ Κορανίου, έν δψει τών έν 

λόγφ δεδομένων. 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ”Ετος ΛΖ' 34 
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Ή διατριβή συνετάχθη ελληνιστί -ύπ’ αύτοϋ του φιλέλληνος συγγραφέως, γνωστού 
ήδη και άπό μεταφράσεις αρχαίων τραγικών και άλλας εργασίας (άραβιστί). Τό θέμα 
είναι άξιόλογον καί ή μεταχείρισίς του πρωτότυπος. 

Γεώργιον Σ. Π λ ο ν μ ί δ η, Τό Βενετικόν Τυπογραφείου του Δη μητριού και τον 

Πάνου Θεοδοσίου (1755-1828). Διατριβή επί διδακτορία (Πανεπιστήμιου Θεσσα¬ 

λονίκης). Άθψαι 1969, 8°, σσ. ις' + ·?&? (+5). 

Το ϋ αύτ ον, Τά έν Παδονη παλαιά ’Ελληνικά βιβλία... μετά προσθηκοον εις τάς 

βιβλιογραφίας Β. ΤβξΓαηά καί Γκίνη - Μέξα, Βενετία 1968 (Θησανρίσματα 5, σσ. 

204 - 248). 

Ό νέος, Κρής την καταγωγήν, μελετητής τής μεσαιωνικής μας ιστορίας έξεπαι- 

δεύθη παρά τφ κ. Μανούσακα είς τό έν Ένετίςι Ελληνικόν Ίνστιτοϋτον καί, τή παρορ- 

μήσει καί καθοδηγήσει έκείνου, έτράπη είς τήν βιβλιογραφικήν έρευναν, ή όποια — ώς 
δείκνυται έκ των δύο ώς άνω δημοσιευμάτων του —κατέστη μεθοδική, χρήσιμος καί „ 

έφερεν είς φως ικανόν αριθμόν άγνώστων τέως δημοσιευμάτων ίδόντων τό φώς έν Ένε- 

τίμ ίδίμ κατά τήν Τουρκοκρατίαν, δτε είς τήν πρωτεύουσαν τής Γαληνοτάτης έξετυ- 

ποΰντο τά πλεΐστα τών προς χρήσιν τοϋ Γένους βιβλίων (εκκλησιαστικά άλλα καί τής 
θύραθεν παιδείας καί τής κοινής χρήσεως καί τά συντελοΰντα είς τήν γνώσιν τής 

εύρωπαϊκής ζωής). 

Είς τήν δευτέραν μελέτην κατέγραψε τά είς τάς Βϊύΐϊοίοοα υπίνεΓδΐΙαπα καί Βΐόΐΐο- 

ίεοα Οΐνΐοα τής Ραάονε (Παταύιον) έλληνικά βιβλία, ών πολλά τό πριν όλως άγνοούμε- 

να, ώστε νά δημιουργηθοΰν αί Προσθήκαι. Ήδη εΐχομεν είδικάς δημοσιεύσεις διά τό 
Τυπογραφεΐον τών Ήπειρωτών Γλυκέων, όφειλομένας είς τήν έρευνητικότητα τοϋ 
ιστοριοδίφου Κ. Δ. Μέρτζιου (Ηπειρωτικά Χρονικά 10, 1935). Διά τής νέας έργασίας 
τοϋ κ. Πλουμίδη έχομεν νϋν καί τήν Ιστορίαν τοϋ τυπογραφείου Θεοδοσίου, ήπειρωτι- 

κής έπίσης δυναστείας τυπογράφων καί έκδοτών τών όποιων ό συγγρ. έξετάζει τά τοϋ 
βίου καί τήν δραστηριότητα (1650 - 1800), παρέχων τά σχετικά έγγραφα, πίνακα τών διορ¬ 

θωτών καί κατάλογον τών έλληνικών 410 έκδόσεων, τών σλαβικών 80 καί 19 άρμενικών, 

έν δέ τφ Γ' παραρτήματι βιβλιογραφικήν περιγραφήν 28 άγνώστων έκδόσεων τοϋ έν λόγφ 

τυπογραφείου. 
Ό Πλουμίδης έχρησιμοποίησε διεθνή βιβλιογραφίαν, ήρεύνησεν έπί τόπου, έξέ- 

θηκε συστηματικώς καί μεθοδικώς τά έξαγόμενά του καί προσέφερε χρήσιμον έργον, 

πολύμοχθον καί άξιον παντός έπαίνου. 

Δικαίου Β. Βαγ ιακ άκου, Οι Μανιάται τής Δ ιαϋποράς Α’. Οί Μανιάται τής 

Κορσικής. Τόμος πρώτος : 1) Νικολάου Στεφανοπονλου τό βιβλίον τών Στεφανοπού- 

λων (1738). 2) Εκθέσεις αποστολών είς Κορσικήν. ΟΙ Μανιάται τής Κορσικής. 

3) νΕγγραφα, Άθήναι 1970, 8° μέγα, σσ. VII + κδ' + 196 + 2 χάρτ. +· 69 είκ. 

Τόμος δεύτερος : Ή ζωή τών Μανιατών τής Κορσικής. Τό βιβλίον τών Υπανδρε¬ 

μένων 1715 -1934, Άθήναι 1970, 8° μέγα, σσ. 116 + 2 πίν. 

Ό γνωστός γλωσσολόγος καί διευθυντής τοϋ Ιστορικού Λεξικού τής Ελληνικής 
Γλώσσης τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Δ. Βαγιακάκος, καλλιεργεί έξ ίσου έπιτυχώς τήν 
ιστορικήν έρευναν, έφερε δ’ είς φώς μέχρι σήμερον πληθύν μεταβυζαντινών έγγραφων 
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(κυρίως έκ Ζακύνθου) καί άλλου ύλικοϋ, άναφερομένου ιδία είς τήν μητρίδα Μάνην. Επί¬ 

μονος δ’ όπήρξε κατά τά τελευταία έτη ή έρευνα περί τούς είς Κορσικήν άποικισθέν- 

τας Μανιάτας, χάριν τών όποιων έπανειλημμένως εστάλη ό συγγρ. ύπό τής Ακαδημίας 
Αθηνών είς Κορσικήν, ήρεύνησε τά έκεϊ αρχεία τών Ελληνικών κοινοτήτων, έπεξέ- 

τεινε τήν έρευναν είς τά αρχεία τής Γενούης καί έπανασονέδεσε τάς σχέσεις Κορσικής 
καί Μάνης, ώστε νά φέρη τούς απογόνους τών παλαιών άποίκων προσκυνητάς έδώ τής 
Άκροπσλεως καί τής πατρίας γής, καί διά ποικίλων δημοσιευμάτων διηύρυνε τάς γνώ¬ 

σεις μας έπί τοϋ ύποκειμένου τής έρεύνης του. Ούτως έδημοσίευσε τάς προς τήν Ακα¬ 

δημίαν έκθέσεις τών είς Κορσικήν αποστολών του, ας άνατυπώνει είς τόν ώς άνω 
πρώτον τόμον, όπου συνεκέντρωσε καί τό ύλικόν τό όποιον έδωκεν ό Νικ. Στεφανό- 

πουλος, τό μέν άνατυπώσας τό δυσεύρετον βιβλίον (έν Άθήναις 1865), τό δέ συμπλη- 

ρώσας αύτό διά τής τό πρώτον δημοσιεύσεως τοϋ μή δημοσιευθέντος ύπό τοϋ πρώτου 
έκδοτου τμήματος (σσ. 73 - 108), καθ’ όσον τμήμα του τοΰτο έσώθη διά δύο άπογράφων. 

Αξιόλογα είναι καί τά έν τφ πρώτω τόμφ δημοσιευθέντα έγγραφα (1665 έξ.) άλλ’ 

ίδίμ αί 630 πράξεις γάμων τοϋ βιβλίου τών Υπανδρεμένων, αΐτινες δημοσιεύονται είς 

τόν δεύτερον τόμον. 
'Ο πρώτος ΐδί<? τόμος είναι πλουσίως εικονογραφημένος, έποπτικώς πλουτίζο)ν 

τήν γνώσιν μας περί τής συγκινητικής τύχης τών Ελλήνων Μανιατών οΐτινες έπί αιώνας, 

άποικισθέντες έν τή ξένη, διετήρησαν τόν έθνισμόν των, τήν γλώσσαν των καί τήν 
θρησκείαν των. Ό συγγρ. έπιτελεΐ έθνικόν έργον διά τής διασφσεως τών έν λόγφ 
στοιχείων. 

Ν. Β. Τ. 

’/. Μ. Χατζηφώτη, Δωδεκαν?]σιακά Μελετήματα. Μέρος Πρώτο, Άθψαι 1970, 

8°, σσ. 77. 

'Ο γνωστός μελετητής τής Νεοελληνικής Φιλολογίας καί συγγραφεύς πολλών 
δοκιμίων κ. Χατζηφώτης συνεκέντρωσεν είς τόμον διάφορα μελετήματα του, τόν όποιον 
καί έσχε τήν εύγένειαν νά μοί άφιερώση. 

Αί πρώται μελέται άναφέρονται είς τήν ίεράν μονήν Πανορμίτου τής Σύμης, δί¬ 

δεται καί κατάλογος τών κωδίκων τής βιβλιοθήκης τής Μονής ταύτης τοϋ ταξιάρχου 
Μιχαήλ. Ή δευτέρα μελέτη άναφέρεται είς τήν λογίαν συμιακήν οικογένειαν τών Χα- 

βιαράδων, ή τρίτη είς τήν παιδείαν έν Δωδεκανήσω κατά τόν Αγώνα, ή τετάρτη εις τήν 
Πατμιάδα Σχολήν, έπονται δέ καί άλλα ένδιαφέροντα μελετήματα. Σημειώ έδώ τό ση¬ 
μείωμα περί τοϋ Φωτίου Σιμωνίδου, τοϋ άδελφοϋ τοϋ γνωστού πλαστογράφου Βυζ. χει/φων 
Κωνσταντίνου Σιμωνίδου, περί τοϋ όποιου ό κ. Χατζηφώτης έτοιμάζει ειδικήν μονογρα¬ 

φίαν. Τό ύλικόν καί αί μελέται είναι χρήσιμοι καί διά τήν τοπικήν ιστορίαν καί διά τήν 
ιστορίαν τών Νεοελληνικών Γραμμάτων. 

Ν. Β. Τ. 

8ιΐ88ΐάί Β’Μίοζναβΐοί ρευ ί ηιαηοεεήΐΐί θνεεί άεΙΙα ΒίΜίοίεεα ναίΐοαηα, α εηνα άί 

ΡαηΙ Οαηατί β V ί I Ιοτί ο Ρετί, Οΐΐίά άεΐ ναΐΐεαηο 1970 (8ίιιάΐ β 

Τεβίί 261), 8°, σσ. XV + 709. 

Ή πρόοδος τής έλληνικής κωδικολογίας καί ή ανάγκη όπως οί έρευνηταί γνωρί¬ 

ζουν ποιος πρό αύτών ένέπεσεν εις τινα κώδικα, περιέγραψεν αυτόν ή έδημοσίευσε τμή¬ 

ματά του, γεννά τήν άνάγκην τής δημοσιεύσεως βοηθημάτων, κατά βιβλιοθήκας, τά 
όποια θά δίδουν είς τούς φιλολόγους τά δεδομένα περί ών ανωτέρω. Αρχή δέ γίνεται 
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από των πολυτιμότατων συλλογών χειρογράφων τής Βατικανής Βιβλιοθήκης, διά τής 
δημοσιεύσεως τοϋ ώς άνω έργωδεστάτου και ογκώδους τόμου από δύο δοπρίοτεε τής 
Άποστολικής ταύτης βιβλιοθήκης, τον ηιοηδ. Οιη&Γί (δίδοντα την μετά τόν άείμνηστον 
καθηγητήν ΟϊεηηεΙΙί συνέχειαν τής περιγραφής των βατικανών έλληνικών κωδίκων) καί 

τόν άοΙΙ. Ρεπ. 
Τούτο δέν σημαίνει ότι οί δύο μόνον ούτοι άριστοι μελετηταί άπεθησαύρισαν 

δλον τόν όγκον των έγκλειομένων έν τφ βιβλίω πληροφοριών, διότι τοϋτο έβασίσθη 
έπΐ πολυαρίθμων δελτίων τά όποια έκράτει έπί μακρά έτη ό βιβλιοθηκάριος τής Βατικα- 

νής αείμνηστος καρδινάλιος Ιωάννης ΜετοαΙΐ καί έν συνεχείς; άλλοι μελετηταί, έπηυ- 

ξήθη δέ συνδρομή πολλών ειδικών. 
Τό βιβλίον, μετά τόν πρόλογον, περιέχει είς πρώτον μέρος του καταγραφήν τών 

βιβλίων, περιοδικών καί συλλογικών ή ανωνύμων έργων άτινα άπεδελτιώθησαν (έκδο- 

θέντων μέχρι καί τοϋ 1967), είς δέ τό δεύτερον μέρος του κατ’ αύξ. άριθμούς καί κατά 
σύλλογος (Βατόεπηϊ, ΡεΜίηί, Κββϊη. κλπ. κλπ.) τούς κώδικας έκείνους οί όποιοι έγένον- 

το άντικείμενον περιγραφής, μελέτης, δημοσιεύσεως κλπ. μετά μνείας συντομογραφη- 

μένων τών σχετικών παραπομών. 
Οΰτω πας μελετητής χρησιμοποιών (έκ τών καταλόγων) κώδικας τής Βατικανής 

Βιβλιοθήκης, θά δύναται τοϋ λοιποϋ έκ προοιμίου καί μέ πληρότητα (κατ’ άνθρωπον 
προσεγγίζουσαν τό τέλειον) νά γνωρίζη ού μόνον άν τό κείμενον τό όποιον τόν ένδιαφέ- 

ρει είναι δημοσιευμένον άλλά καί πολλάς άλλας ένδείξεις νά έχη περί τών γνωρισάντων 
μέχρι τοϋδε τό χειρόγραφον. 

Περιττόν νά εΐπωμεν ότι τό βοήθημα αφορά καί είζ τήν άρχαίαν Ελληνικήν 
Φιλολογίαν, τήν Βυζαντινήν ίδία, τήν Θεολογίαν καί πολλούς άλλους κλάδους τοϋ 
φιλολογικοϊστορικοΰ έπιστητοΰ. 

Συγχαίροντες τούς έκδοτος καί τούς συγγραφείς διά τε τήν σύλληψιν καί τήν έκτέ- 

λεσιν τοϋ έπιμελεστάτου έργου, εύχόμεθα όπως ταχέως καί άλλαι σημαντικαί βιβλιοθή- 

και (Παρισίων, Πάτμου π.χ.) εΰρουν τρόπον νά δώσουν ανάλογα βοηθήματα διά τούς 
μελετητάς τών έλληνικών έν γένει κειμένων όσα άπόκεινται είς χειρογράφους κώδικας 

παρ’ αύταΐς. 
Ν. Β. Τ. 

Νικολάου Β. Τ ω μαδ άκη, "Αγιοι Ανάργυροι. Παλαιός καθεδρικός ναός Χα¬ 

νιών. Έν Άθήναις 1969, 8°, σσ. 16 + Ε' πίνακες εκτός κειμένου. 

Άνατύπωσις μετά πολλών προσθηκών καί βελτιώσεων τής έν Πρακτικοΐς Χριστια¬ 

νικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934, σσ. 307 -319, δημοσιευθείσης μελέτης μου μετά 
τών έν αύτή σχεδίων, είκόνων κλπ. σύν τή προσθήκη τής περιγραφείσης μέν τότε, άδημο- 

σιεύτου δέ μεινάσης είκόνος τής Κρίσεως (πίναξ Α') τοϋ ζωγράφου Αμβροσίου Εμπόρου 

μοναχού (ιζ' αί.). 
Έν σ. 12 καί έν τή έπιγραφή «'Ιερεύς Σταματινός τούπίκλην Καναιανόΐ.ης...», 

διορθωτέον είς Κανδιανόλης, καθ’ ά μοι όπέδειξεν ό κ. Κ. Λασιθιωτάκης, ίδών προσφά- 

τως έκ τοϋ πλησίον τήν άνηρτημένην είκόνα, ήν έγώ εΐδον έκ τοϋ σύνεγγυς τό 1932. 
Ν. Β. Τ. 

Νικολάου Β. Τ ω μαδ άκη, Βυζαντινή Επιστολογραφία, εκδοσις τρίτη (Εισαγω¬ 

γής είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν τόμος Γ'), έν Άθήναις 1969/1970, 8ο, σσ. 344. 

Ν. Β. Τ. 

Βιβλιοκριτικά σημειώματα 533 

Ίωάννου Μ. Φουντονλη, Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τά λειτουρ¬ 

γικά συγγράμματα. I. Εύχαί και ύμνοι, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σσ. κδ + 280 

[Εταιρεία Μακεδονικών Σπονδών, Επιστημονικοί πραγματείαν, άρ. 10]. 

Ό καθηγητής κ. Ί. Μ. Φουντούλης ήσχολήθη καί κατά τό παρελθόν μέ τήν παρου- 

σίασιν τών έργων τοϋ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Συμεών έν τή μελέτη αυτοϋ τή έκδο- 

θείση υπό τοϋ Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου ύπό τόν τίτλον «Τό λει¬ 

τουργικόν έργον Συμεών τοϋ Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 1966. Εκεί ύπεστήριξε 
καί τήν άξίαν τής συμβολής αυτοϋ ώς συγγραφέως εύχών καίώς υμνογράφου τής Όρθο- 

δόξου Εκκλησίας, τοϋ όποιου τό έργον χαρακτηρίζεται δι’ εσωτερικής πρωτοτυπίας 
γλαφυρότητος ένεκα τοϋ προσδιδομένου βιβλικού χρώματος, ίδια είς τ°ύζ ύμνους είς 
τούς Αποστόλους, ώς καί άληθοΰς συγκινήσεως έν τή έξυμνήσει ή έπικλήσει τής άρω- 

γής τοϋ άγιου προστάτου τής Θεσσαλονίκης όπέρ τοϋ λαοϋ αύτής. 

Νϋν δ αύτός καθηγητής προβαίνει είς έκδοσιν τών άνωτέρω έργων είς δύο τόμους, 

ών ό πρώτος μέν, ό παρών, περιέχει τάς εύχάς καί τούς ύμνους τοϋ Συμεών, ό δεύτερος δέ, 
μέλλων νά έκδοθή, θά περιλάβη τά είς τό λειτουργικόν τυπικόν τής άγιας Σοφίας Θεσσα¬ 

λονίκης άναφερόμενα έργα τοϋ ιεράρχου. 
Ό ίδών τό φώς τής δημοσιότητος τόμος περιλαμβάνει είς πρώτον μέν μέρος τάς 

εύχάς είς δεύτερον δέ τούς ύμνους. Αί εύχαί, 26 τόν άριθμόν, έγράφησαν ώς έπί τό πλεΐ- 

στον έπ’ ευκαιρία έορτών ή διαφόρων συμφορών πληξασών τήν Θεσσαλονίκην. Περιέ- 

χονται προσέτι μία υπέρ τών βασιλέων μία συγχωρητική υπέρ μή διαλυθέντων νεκρών 
καί μία άναγίνωσκομένη προ τής θείας μεταλήψεως. Καί αί εύχαί καί οί ύμνοι σχόλιά-, 

ζονται γραφικώς. Ακολουθούν έν τώ δευτέρφ μέρει οί ύμνοι: στιχηρά είς 42 άκινήτους 
έορτάς, Β δοξαστικά, 8 Ιαμβικά θεοτοκία, 21 καθίσματα, 4 κοντάκια καί Αντίστοιχοι 

οίκοι, 28 κανόνες καί 12 έξαποστειλάρια. 
Ό τόμος συμπληρούμενος διά πίνακος συντομογραφιών, εισαγωγής μετά περιγρα¬ 

φής τών κωδίκων, έν οϊς εΰρηται τό έργον τοϋ Συμεών, καί δύο πινάκων, έξ ών ό μέν πρώ¬ 

τος περιέχει τάς εύχάς ταξινομημένος καθ’ ύλην ό δέ δεύτερος τούς ύμνους κατά τήν 
έορτολογικήν καί λειτουργικήν των σειράν, άν καί κατά τόν συγγραφέα δέν έχει φιλολο- 

γικάς άξιώσεις, έν τούτοις άνταποκρίνεται είς τάς άπαιτήσεις τής έκδοτικής άποτελών 
άληθή προσφοράν είς τήν γνωριμίαν τοϋ έργου τοϋ Συμεών, όχι πολύ γνωστοϋ έν 

τώ συνόλω του μέχρι πρό τίνος. 
ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΚΟΥΡΟΥΣΗ 

Θεοχάρους Ε. Δετοράκη, Οί άγιοι τής πρώτης βυζαντινής περιόδου τής Κρή¬ 

της και ή σχετική προς αυτούς φιλολογία. Διατριβή επι διδακτορία. Αθήναι 19ιΟ, 

8ον, σσ. 261 [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 11]. 
Σ. I. Κ. 



ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ* 

περιέχουσα τάς ύπό Ελλήνων δημοσιευθείσας μελετάς κατά τά έτη 1969- 1970 και 
σχετιζομένας κατά τινα τρόπον προς τόν ύπό τής Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΑΔ 
ΑΕ 
ΑΕΚΔ 

ΑΕΜ 
ΑΘ 
Άθηνά 
ΑΠ 
ΆπΒ 
Βυζαντινό 
ΒΝΙ 
Β8 

Γρηγόριος ό Παλαμάς 
Δωδεκανησιακόν Άρχε 
ΔΧΑΕ 

ΕΕΒΣ 
ΕΕΑ 
ΕΕΚΜ 
ΕΕΝΟΕΠΘ 

ΕΕΠΣ 
ΕΕΦΣΠΑ 

ΕΕΦΣΠΘ 

ΕΚΕΕ 

ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

= Αρχαιολογικά Άνάλεκτα έξ Αθηνών (Αίάβπδ Αηηαΐδ οΓ 
Ατεΐιαεοΐοβχ) (περ.), Άθήναι. 

^Αρχαιολογικόν Δελτίον (περ.), Άθήναι. 
=*Αρχαιολογική Έφημερις (περ.), Άθήναι. 
— Αρχεΐον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου (περ.), 

Άθήναι. 
— Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών (περ.), Άθήναι. 
— Άρχεΐον Θράκης (περ.), Άθήναι. 
= (περ.), Άθήναι. 

= Άρχεΐον Πόντου (περ.), Άθήναι. 
— Απόστολος Βαρνάβας (περ.), Λευκωσία. 

= (περ.), Θεσσαλονίκη. 

— Βγζ&ηίΐηίδςΐι - ηειίβπεεήϊδείιε ΙεήΓόϋοΗεΓ (περ.), Άθήναι. 
— Βαίίαιη δίικϋεε (περ.), Θεσσαλονίκη, 

ιμάς = (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Άρχεΐον = (περ.), Άθήναι. 
= Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (περ.), 
Άθήναι. 

=Έπετηρΐς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), Άθήναι. 
— Επιστημονική Έπετηρίς Πανεπιστημίου Αθηνών. 

=Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών (περ.), Άθήναι. 
= Επιστημονική Έπετηρίς Νομικών καί Οικονομικών Επιστη¬ 

μών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

= Επιστημονική Έπετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής Αθηνών. 

— Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

=Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστη¬ 
μίου Θεσσαλονίκης. 

='Έπετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (περ.), Λευ- 

Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου τής Ακαδημίας 
Αθηνών = (περ.), Άθήναι. 

* Συνετάχθη ύπο Αικατερίνης Χώματά, φοιτήτριας της Φιλολογίας. 

Βιβλιογραφία 

Εκκλησία 
Θεολογία 
Θησαυρίσματα 
Κληρονομιά 
Κρ. Χρ. 

Κυπριακαί Σπουδαί 
Λαογραφία 
Μακεδονικά 
Μνημοσύνη 
ΝΕ 
Παρνασσός 

— (περ.), Άθήναι. 
— (περ.\ Άθήναι. 

— (περ.), Βενετία. 
= (περ.), Θεσσαλονίκη. 

= Κρητικά Χρονικά (περ.), Ηράκλειον. 

= (περ.), Λευκωσία. 

— (περ.), Άθήναι. 
= (περ.), Θεσσαλονίκη. 

= (περ.), Άθήναι. 
= Νέα 'Εστία (περ.), Άθήναι. 

= (περ.), Άθήναι. 

Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας = (περ.), Άθήναι. 
ΠΒ'ΚΣ 

ΠΓ'ΠΣ 
Πελοποννησιακά 
Πλάτων 
Σύμμεικτα 

= Πεπραγμένα τού Β' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τ. Γ’ 

1968, Δ' 1969, Άθήναι. 
= Πρακτικά Γ' Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Β' 1969, Άθήναι. 

= (περ.), Άθήναι. 
= (περ), Άθήναι. 
= (περ.), Άθήναι. 

Φιλολογική Πρωτοχρονιά = (περ.), Άθήναι. 
Χιακή Έπιθεώρησις = (περ.), Άθήναι. ϊ 

Αείεδ άιι ρΓεπιίει- Οοηβΐ'έδ ΐηίεΓηαίΐοηαΙ άεδ έίιιάεδ Βαίλαηίηυεδ εί δαά-εδΐ ειπ-ορέεηεδ III, 

ΗίδίοίΓε, Σόφια 1969, VI, Είηβιιΐδίΐηυε, Σόφια 1968. 

ΑΙΑ = Ααιβπεαη Ιουεπαΐ οί Ατοίταεοΐοβγ (περ.). 

Αίίΐ 4° Γοηβτβδδο δίοποο Ο&Ι&όΓβδε, Νεάπολις 1969. 
ΒΡ = Βγζαηίίηίδεάε Ροτδείιυηβεη (περ.), Άμστερνταμ. 

ΒΖ = Βνζ&ηΙΐηίεεήε ΖεΐΙδεάπΓί (περ.), Μονάχον. 

Βίζαηίΐοη - Νεε ΗεΙΙ&δ — (περ.), Χιλή. 

Βγζαηίΐοιι — (περ.), Βρυξέλλαι. 
ΟαΗΐει* Ατοΐιέοΐοβϊηυε = (περ.), Παρίσιοι. 
ΕΟΚ = Ε&δΙβΓη Ούατεά Κενίειν (περ.). 

ΟΟΤΚ = ΤΙιε Οτεείε Οτΐΐιοάοχ Τΐιεοΐοβΐεαΐ Κενΐειν (περ.), Βτοολίίηε 
Μ&δδαεΗιΐδδείίεδ. 

«Ν&ηιεδ», ΙουΓηεΙ οΓ Ιίιε Αηιβπο&η Ναπιε δοείείγ. 
Νεο-Ηεΐΐεηίεα = (περ.), Άμστερνταμ. 
ΟΟΑ = Οπεπίεΐΐα 01ΐΓΐδίϊ&η& Αηαΐεοΐα, Ρώμη. 

ΟΟΡ = Οπεηίαΐΐε. ΟιπδΙί&ηβ. ΡβΓίοάίεε (περ.), Ρώμη. 

ΚΕΒ =Κεναε άεε Είικίεδ Βγζαηίίηεδ (περ.), Παρίσιοι. 

ΧΜ =ΤΓ3.ναυχ εί Μόπιοίτεδ, Παρίσιοι. 

7·β — ΖείίδεΙιπΓΐ ίϋτ ΒπΠίεηοΙοβίβ (περ.), Μονάχον. 

Ά — ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΐΐΓίδΐίίΙεδ V., Απιόδ αδ «Β&ΓόίίΓοί» ΒεΓοτε ίΐιε Κίδε οί ίδίαηι, ΒΒ 10, 1969, σσ· 

315 - 324. 
Κόλια Γ. Τ., Ιστορική γεωγραφία τού έλληνικοΰ χώρου, Άθήναι 39692, 8ον, σσ. 

ις' Η- 339. 
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Μακαρίου Γ’, άρχιεπισκόπου Κύπρου, Κύπρος, ή άγία Νήσος, Πόνημα εύγν. τοϋ 
Β. Βέλλα, 1969, σσ. 357 - 406. 

Οίκονόμου Ήλία Β., Αί έν Παλαιστίνη αρχαιολογικοί έρευναι και ή 'Αγία Γραφή, 
Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 53 + είκ. και σχέδια 53. 

ΠαπαδοπούλλουΘεοδώρου, ΤόΑ' διεθνές Κυπρολογικόν Συνέδριο ν, ΕΚΕΕ 
II, 1968-69, σσ. 151-164. 

Π λ ο υ μ ί δ η Γ. Σ., Τό βενετικόν τυπογραφεΐον τοϋ Δημητρίου και Πάνου Θεοδοσίου 
(1755 - 1824), Άθήναι 1969, 8ον, σσ. ις'+ 181. 

— Αί πράξεις έγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου τής Πα- 

δούης (Μέρος Ά. ΑΠΐδίί 1634- 1782), ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969-70, σσ. 260-336. 

Πόνημα εΰγνωμον. Τιμητικός τόμος επί τή 40ετηρίδι συγγραφικής δράσεως και τή 
35ετηρίδι καθηγεσίας τοϋ Βασιλείου Μ. Βέλλα, έπιμε?νεί<? καθηγητοΰ Α. Π. 

Χαστούπη, Άθήναι 1969, 8ον, σσ. λς' + 814. 

Σιγά λα Ά., Εκλαϊκευμένα Μελετήματα. 1. Θεσσαλονίκια. 2. Μακεδονικά. 3. Άνά- 

λεκτα. 4. Πάρεργα, Άθήναι 1970, δον, σσ. 331. 

Σιμοπούλου Κυριάκου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 333 μ.Χ. -1700, Άθή¬ 

ναι 1970, 8ον, σσ. 450. 

Τωμαδ άκη Ν. Β., Οί Έλληνες ώς γένος καί έθνος κατά την ιστορικήν ήμών δια¬ 

δρομήν και ό ίερός άγών τοϋ 1821, Άθηνα ΟΑΓ, 1969 - 70, σσ. 7-20 [και αύτοτε- 

λώς έν Άθήναις 1970, δον, σσ, 21]. 

— Έορταστικοί λόγοι, Άθήναι 1969, 16ον, σσ. 118. 

Χατζηφώτη Ίωάννου Μ., Δωδεκανησιακά Μελετήματα. Άθήναι 1970, 8ον, 

σσ. 77. 

ΒΓ — ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΑΓβγΗοιι Αεί., Κεηιεπιυεδ ευτ υηε ίτείΐέ εοηίτε Ιεε ΗοΓέεΐεδ Ιαίΐηεε &ίίπ6υέε α 
ΑηεδΙ&δϊοδ ΟοΓάίοδ, Κ.ΕΒ XXVII, 1969, σσ. 229 - 234. 

Αργυρίου Αστεριού, Μακάριος ό Μακρής ή Άσπρόφρυς (1391 - 1431), Γρη- 

γόριος ό Παλαμας ΝΓ', 1970, σσ. 212-225. 

Βασδραβέλλη Ί. Κ., Συμπληρωματικά διά τόν Ίωάννην Κωτούνιον, Μακεδο¬ 

νικά 9, 1969, σσ. 339 -341. 

Βασιλικοπούλου Αγνής, Ανδρόνικος ό Κομνηνός καί Όδυσσεύς, ΕΕΒΣ 
ΛΖ', 1969-70, σσ. 251 -259. 

Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, Επιτάφιος εις τόν Μέγαν Βασίλειον. Εισαγωγή - 

κείμενον - μετάφρασις - σχόλια Γ. Μεταλληνοϋ, Άθήναι 1969, 8ον, 

σσ. 207. 

Γρηγορίου Νύσσης, Έφραίμ ό Σύρος. Εισαγωγή - κείμενον - μετάφρασις - 

σχόλια ύπό Σεραφείμ Μοναχοϋ, Ώρωπός Αττικής 1970, 8ον, σσ. 102. 

Γρηγορίου τοϋ Παλαμα, Συγγράμματα. Τόμος Β': Πραγματεία! καί έπιστολαί 
γραφεΐσαι κατά τά έτη 1340- 1346. Προλογίζει Π. Χρήστου* έκδίδουν : 

Γ. Μαντζαρίδης, Ν. Ματσούκας, Β. Ψευτογκάς, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1966, δον, σσ. 697. 

Δάμπαση Τ. Ν., Ιάκωβος Ψυχριστός, ό Βυζαντινός ιατροφιλόσοφος, Παρνασσός 
10, 1968, σσ. 518 - 528. 

Δεληδήμου Εύαγγ., "Ελληνες λόγιοι επί Τουρκοκρατίας : Δαμασκηνός ό Στου- 

δίτης, Γρηγόριος ό Παλαμας ΝΓ', 1970, σσ. 438-448. 
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Δετοράκη Θεοχάρους Εύστ., Ανέκδοτον έγκώμιον είς Άνδρέαν Κρήτης, 

ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 70, σσ. 85 -94. . , , , 
- Οί άγιοι τής πρώτης βυζαντινής περιόδου τής Κρήτης καί ή σχετική προς αυτους 

φιλολογία, Άθήναι 1970, 8ον, σσ. 261 [Βιβλιοθήκη Σ. Ν. Σαριπολου αρ. 11]. 

Τωαννίδου Κ. Δ.,Θύραθεν έκκλησιαστικοΐ ύμνοι,ΕΚΕΕ Π;1968\6%σ^ Π'^· 

Ιοεηηίάεε Ο. Ό., Ουαδΐ - ΕΐίαΓ§ίεα1 Ηγιηηδ, Κυπριακοί Σπουδαι XXXIII, 1969, 

σσ. 53 - 126. , ., Τ. , 
Καβάσιλα Νικολάου, Ή Θεομήτωρ : Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Κείμενον - 

εισαγωγή - νεοελληνική άπόδοση - σχόλια Παναγιώτου Νελλα, Αθή¬ 

ναι 1968, δον, σσ. 230. _ ν 
Κακουλίδη Ελένης Δ., Ό Ιωάννης Μορεζήνος καί τό έργο του, Κρ. ρ. 

ΚΒ’, 1970, σσ. 7-78. , ,, , 
ΙΌ ο 1 ε β τ Ρ. - Καταγαπηορυΐοδ 3.], Βυζαντινή διπλωματική. Α. Τα αυτοκρατο- 

ρικά έγγραφα. Ελληνική έκδοσις ύπό Τ. Ε. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο υ λ ο υ, Θεσ¬ 

σαλονίκη 1969, 8ον, σσ. 306 + είκ. 85. . ... . - Α Ω 
Κ ο ρ α κ ί δ ο υ Ά., Τά ανθρώπινα δάνεια είς τό πρόσωπον τοϋ θειου Λογου εν τη ορ ο- 

δόξφ Ελληνική Ύμνογραφία, Εκκλησία ΜΖ', 1970, σσ. 24 - 26 (συνεχειαι) 

[καί αύτοτελώς έν Άθήναις 1970, 8ον, σσ. 23], , 
Κουρούση Σταύρου, Ί®, Αί άντ.λήψε,ς περί τών έοχάτωντοΟ κοσμου και η 

κατά τό έτος 1346 πτόκπς τοϋ τρούλλου τής Άγιας Σόφιας, ΕΕΒΣ ΛΖ , 1969 - 70, 

σσ. 211 -250+πίν. 3. 1ί0, 
Κ γ ί π γ & δ Ε., ΡδοΙΙοδ, Ρ&υΐγ’δ Κεε1εηζγ1<1ορ&<Βε, δαρρί. XI, 1968, σσ. 1124 -11» - 
Κωνσταντινίδου Τωάννου Χρ., Πατερικαί μορφαί. Οί τρεις ιεραρχαι και 

έτεροι έπιφανεϊς έκκλησιαστικοΐ συγγραφείς, Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 100- 

Λαμψίδου Όδ., Συμβολαί είς τόν βίον καί τά έργα Άνδρέου τοϋ Λιβαδηνου, ΑΤΙ 

29, 1968 - 69, σσ. 162-276. πΓ,Πν Β, 
Λαούρδα Βασ., Παρατηρήσεις στις «Διδαχές» τοϋ Ήλια Μηνιατη, ΠΓ ΠΣ Β , 

— Θωμά Μαγίστρου, Τοίς Θεσσαλονικεΰσι περί όμονοίας, ΕΕΝΟΕΠΘ 12, 1969, 

σσ. 751 -775. , 
Μανάφη Κ., Μοναστηριακά Τυπικά - Διαθήκαι. Μελέτη φιλολογική, Αθήναι 1970, 

8ον, σσ. 201 [«Άθηνα», Σειρά διατριβών καί μελετημάτων, άρ. 7]. 
— Κωνσταντίνου Άκροπολίτου λόγος είς την ανακαίνισιν τοϋ ναοϋ τής τοϋ Κυ¬ 

ρίου ήμών Άναστάσεως διαβητικός, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 1970, σσ. 459 - 465. 

— Παρατηρήσεις είς τά «Κυπριακά Τυπικά», ΕΕΦΣΠΑ Κ', 1969-1970, σσ. 

Μαντζούκα Στέλιου Χρ., Αρχιδιάκονος Στέφανος Νουκας ό μεγάλος της 
εκκλησίας καί τοϋ γένους διδάσκαλος, Γρηγόριος ό Παλαμας ΝΓ, 1970, σσ. 

254-261. 
ΜαστροδημήτρηΠ. Ν., Νικόλαος Σεκουνδινός (1402-1464). Βίος καί εργον. 

Συμβολή είς την μελέτην των Ελλήνων λογίων τής Διασπορας, Αθήναι 19/υ, 

8ον, σσ. 277 + πίν. Θ' [Βιβλιοθήκη Σ. Ν. Σαριπόλου, άρ. 9]. 
Μπουμπουλίδου Φαίδωνος Κ.,Τά έπιγράμματα τοϋ Ίακ. Διασσωρίνου. Έκδε- 

δομένα προσγραφόμενα και άνέκδοτα κείμενα, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 70, σσ. 365 - 373. 

Μοιιΐδοροαίοδ Εναηβΐιέΐοδ, ΡΙαίοη οί Ια ράϋοεορΜε ϋγζαηίΐαε αοίααΐάο εί 

ρβΓδρεοίΐνεδ, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 70, σσ. 76 - 84. 
ΟίκονομίδουΔημητρίου, Ή σλαβική γραφή καί οί ιεραπόστολοι Κωνσταν¬ 

τίνος καί Μεθόδιος, ΝΕ 85, 1969, σσ. 336-341. 
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Παλλαδίου, Λαυσαϊκή Ιστορία (Κείμενον μέρος Α'). Μετάφρασις - εισαγωγή - 

σχόλια ύπό Ν. Θ. Μπουγάτσου-Δ. Μ. Μπατιστάτου, Άθήναι 
1970, δον, σσ. 239. 

Ραρ&όεηαείΓίυ 3. Τ ή., Τά Σχέδη τοΰ μυός : Νε\ν δοιιτοεδ εηό Τεχί, Ιΐϋηοϊδ δΐυάϊεδ 
ίη Ε3η§υα§€ από Είΐ€Γ3ίυτε 58, 1969, σσ. 210-222. 

Παπαδοπούλοο Στυλιανού Γ., Καλλίστου Άγγελικούδη κατά Θωμά Άκι- 
νάτου (Εισαγωγή, κείμενον, κριτικόν ύπόμνημα και πίνακες), Άθήναι 3970, 
δον, σσ. 321. 

Παπουλίδη Κωνστ. Κ., "Ελληνες λόγιοι έπί Τουρκοκρατίας : Οί αδελφοί Λει- 
χουδαι, Γρηγόριος ό Παλαμας ΝΓ', 1970, σσ. 330-340. 

Πεντογάλου Γερ. Η., Ιωσήφ Ρακενδύτου θρησκευτικοί ύμνοι. Ελληνικά 23, 
1970, σσ. 114-118. 

Νεώτερα στοιχεία διά τόν Ήλίαν Μηνιάτην (έκ σφζομένων έγγραφων τής 
εποχής του), Παρνασσός ΙΒ', 1970, σσ. 444-457. 

Πέτροβιτς Εμμ. Νατάλη, Γεννάδιος Σχολάριος, Μονή τιμίου Προδρόμου 
Σερρών, Πλήθων Γεμιστός, Σερραϊκά Χρονικά Ε', 1970, σσ. 167-201. 

— Άγιος Γεώργιος ό Κρυονερίτης Σερρών, αυτόθι, σσ. 202-222. 

Πολίτου Νικολάου Γ., Μάρκου Εφέσου τοϋ Εύγενικοΰ Λύσεις άποριών τής 
θείας Γραφής, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 70, σσ. 343 - 364. 

Στεργέλλη Άριστ,, Νέα βιογραφικά στοιχεία γιά τόν Ιωάννη Κωττούνιο (1572 - 
1657), Θησαυρίσματα 5, 1968, σσ. 249-254. 

Συνεσίου Κυρηναίου, Φαλάκρας Έγκώμιον. Εισαγωγή - μετάφρασις - σχό¬ 

λια Γεωργίου Μεταλληνοΰ, Άθήναι 1969, 12ον, σσ. 94. 

Τζώγα Χαριλάου Σ., Ό Εύγένιος Βούλγαρις, Γρηγόριος ό Παλαμας ΝΓ', 1970, 
σσ. 146- 153. 

Τσάρα Γ., Οί δύο έμμετρες μονωδίες γιά τήν τελευταία άλωση τής Θεσσαλονίκης, 
Μακεδονικά 9, 1969, σσ. 64-99. 

Τσικνοπούλλου I. Π., Τά έλάσσονα τοΰ Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Μονάχου καί 
Εγκλείστου, Βγζεπίΐοη XXXIX (1969), 1970, σσ. 318-419. 

— Κυπριακά Τυπικά, Λευκωσία 1969, δον, σσ. Χ + *64 + 145 + πίν. 4 [Πηγαί 
καί Κείμενα τής Κυπριακής Ιστορίας, άρ. II]. 

— Ή Ακολουθία τοΰ Αγίου Τρύφωνος, Κυπριακαί Σπουδαί XXXIII, 1969, σσ. 
199-225 + πίν. 2. 

Τσιρπανλή Ζ. Ν., Κωνσταντίνος Καλοκρατάς (1589- 17ος αί.). Ένας άγνωστος 
λόγιος από τήν Βέροια, Μακεδονικά 9, 1969, σσ. 266 - 276. 

Τσολάκη Ευ δ. Θ., Ό Μιχαήλ Άτταλειάτης ώς κριτικός τών επιχειρήσεων καί 
τής τακτικής τοΰ πολέμου. Βυζαντινά 1, 1969, σσ. 187-204. 

Τωμαδάκη Ν. Β., Έκ τής Βυζαντινής Επιστολογραφίας. Όρολογία επιστολών 
καί έγγράφων, ΕΕΦΣΠΛ ΙΘ', 1968- 1969, σσ. 9-34. 

Τοηΐ3 4αλί 5 Ν. Β., II πίηιο ιιείΐε ρο€δΐ3 ίηηοβταίΊοε όϊζεηΐίηε, ΕΕΦΣΠΛ ΙΘ', 
1968- 1969, σσ. 223 -230. 

Τωμαδάκη Ν. Β. Έκ τής Βυζαντινής Επιστολογραφίας. Οί ταχυδρόμοι τών επι¬ 
στολών, ΕΕΦΣΠΛ Κ', 1969- 1970, σσ. 9-20. 

— Βυζαντινή Επιστολογραφία, ήτοι Εισαγωγή εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, 

τόμος τρίτος, έκδοσις τρίτη, Άθήναι 1969-70, δον, σσ. 337. 

— Ή έν Ένετία έκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων (κυρίως λειτουργι¬ 

κών) γενομένη έπιμελεία Ελλήνων ορθοδόξων κληρικών κατά τούς ΙΕ’ - ΙΤ' 
αίώνας, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 70, σσ. 3-33. 

Φυτ ράκη Ά. Ί., Τό ποιητικόν έργον Γρηγορίου του Ναζιανζηνοΰ, Άθήναι 1968, 

δον, σσ. 55. 
Χαιρέτη Μαρίας, Ή έν Άκρωτηρίω Κυδωνιάς γυναικεία Μονή του Αγίου Γεωρ¬ 

γίου Κερατιδιώτη καί ή οικογένεια τοϋ Γαβριήλ Σεβήρου. Ελληνικά έγγραφα 
(1596- 1615), Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 157-181. 

Χατζηφώτη I. Μ., Αλεξανδρινή μεταβυζαντινή Λογοτεχνία, Φιλολογική Πρω¬ 

τοχρονιά 1969, σσ. 279 - 289 + είκ. 3. 
— Άνθιμος Γαζής (1758 - 1828). Νέα θεώρησις τής ζωής καί τοΰ έργου μέ επι¬ 

λογή κειμένων του καί 16 πίνακες, Άθήναι 1969, δον, σσ. 205. 
— "Ενα άγνωστο λατινικό δραμάτιο τοΰ Πατριάρχη Μελετίου Πήγα (ό Αλεξαν¬ 

δρινός κώδικας 366), Χριστιανικόν Συμπόσιον Δ', 1970, σσ. 78 -80. 

Γ’ — ΔΗΜΩΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Βασδραβέλλη I. Κ., Ανέκδοτη ρίμα γιά τόν Άγιο Γεώργιο, Μακεδονικά 9, 

1969, σσ. 341 - 343. 
Βέλθανδρος καί Χρυσά ν τ ζ α, Μεσαιωνικό έρωτικό μυθιστόρημα. Επιμέλεια 

Άλέκου καί Ελένης Παπαγεωργίου, Άθήναι 1969, 12ον, σσ. 91. 
Γριτσοπούλου Τάσου Άθ., Σημείωσις περί Μάνθου ^Ιωάννου, Πελοποννη- 

σιακά Ζ', 1970, σσ. 393 - 395. 
Εύαγγελάτου Σ. Λ., Χρονολόγηση, τόπος συγγραφής τοΰ «Ζήνοινος» καί έρευ¬ 

να γιά τόν ποιητή του, Θησαυρίσματα 5, 1968, σσ. 177 -203. 

Ζώρα Γ. Θ., Μια ιταλική τραγφδία κρητός συγγραφέως. Ή «Ροάπι» τοϋ Ρταηοοδοο 
Βοζζα, ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 378 - 191. 

.Γοαηηίάβδ €. Ό., Α δ1ιο« Οοΐΐεοίίοη οΐ 0>’ρπι$ Ρο1)<5οη§5, Κυπριακοί Σπουδαί 
XXXII, 1968, σσ. 265 - 300. 

Καλονάρου Π., Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, Άθήναι 1970, 8ον, σσ. 280 [άνα- 

τύπωσις]. 
Κριαρα Ε., Ή γλώσσα τών κειμένων τής Επτανησιακής γραμματείας καί ή οργά¬ 

νωση συναφών έρευνών, ΠΓ’ΠΣ Β’, σσ. 44-49. 

— Άρχαϊστικά γλωσσικά στοιχεία στον «Έρωτόκριτο», ΠΒ'ΚΣ Δ', 1969, σσ. 

255 - 276. 
Λαμψίδου Όδ., Τρεις παραλλαγαί ψυχωφελούς διηγήσεως, Πλάτων Κ', 1968, σσ. 

297 - 306. 
— Κωνσταντίνος Μανασσής καί Καισάριος Δαπόντες, Παρνασσός 11, 1969, σσ. 

84- 88. 
Λάνδου Αγαπίου τοΰ Κρητός, Αμαρτωλών σιοτηρία, 1969, 8ον, σσ. 120 

[άνατύπωσις]. 
Μ έ γ α Γ. Α., Καλλιμάχου καί Χρυσορρόης ύπόθεσις. Λαογραφία 25, 1967, σσ. 228 - 253. 

— Οί τραπεζουντιακοί θρήνοι έπί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως, Λαογραφία 

25, 1967, σσ. 399-408. 
Μ €§3 5 Ο. Α., δοπιε ΟΓ31 Οτεείί ΡεταΜδ ίο Αεδορ’δ Ραόΐεδ, Λαογραφία 25, 1967, 

σσ. 284 - 297. 
Μ έ γα Γ. Α,, Ό λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Ή δημώδης ποίησις, Λαο¬ 

γραφία 25, 1967, σσ. 418 - 444. 
Μ €§3δ Ο. Α., Εα οϊνϊΗδ3ίϊοη άϊί€ όαΙΙίβηίηαε. Εα ροέδϊο ρορυΐείτε 4εδ ρεγδ 4εδ Βεί- 

λεηδ. Λαογραφία 25, 1967, σσ. 445-468. 
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Μ έ γ α Γ. Α., Παραλλαγή τής λαϊκής διασκευής τής Έρωφίλης, Λαογραφία 25, 1967, 
σσ. 474 - 478. 

— Κείμενον καί γλώσσα τής Θυσίας τοϋ Αβραάμ, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 
602 - 633. 

Μ η ν ι ά τ η Ή λ ί α, Πέτρα σκανδάλου. Εύλογίςι Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κε¬ 

φαλληνίας κ. Προκοπίου, έπιμελεία καί έπιστασίφ πρωτοπρεσβυτέρου Κων. 
Γκέλη, Άθήναι 1969, δον, σσ. 155. 

Μητσώκη Κ., Διήγησις περί του Αλεξάνδρου καί των μεγάλων πολέμων, ΒΝΙ 20, 
1968, σσ. 228-302. 

— "Ενας λαϊκός κρητικός «άκάθιστος» τοϋ ΙΕ' αιώνα. Βυζαντινά 1, 1969, σσ. 
23 - 38. 

Μιχαηλίδη Δ., Ματθαίος Μυρέων καί Πωρικολόγος, Παρνασσός ΙΒ', 1970, σσ. 
121 -123. 

Μπουμπουλίδου Φαίδωνος Κ., Κρητικόν Θέατρον, Άθήναι 1970, 8ον μι¬ 
κρόν, σσ. 176. 

Οίκονομίδου Δ. Β., Ανώνυμον Κρητικόν στιχούργημα τοϋ ΙΤ' αίώνος καί σχέσεις 
αύτοϋ προς τήν προφορικήν παράδοσιν, ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 335 - 345. 

Παπαγρηγοράκηί., Τά κρητικά ριζίτικα τραγούδια, ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 344-346. 

Παπαδοπούλου Θωμά, Νέα παραλλαγή τής «Βοσκοπούλας», ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 

353 - 378, 561 - 563. 

Παπαχαραλάμπους Γ. X., Σύμμεικτα, ΕΚΕΕ II, 1968 -69, σσ. 15- 16. 

Πολίτη Λίνου, Ποιμενική ποίηση καί δράμα στην Κρήτη. Όμοιότητες καί δια¬ 

φορές μέ τά ιταλικά, ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 389 - 396. 

— Ή άποκατάσταση ένός χωρίου τοϋ Έρωτοκρίτου, Ελληνικά 22, 1969, σσ. 
235 - 237. 

Ροΐϊ ίο δ Ε., ϋ&δ ϋγζαηΙϊηίδθ1ΐ6 Εροδ άοδ ϋί§βηίδ ΑΙεπί&δ : Ρτοϋΐβπιβ ιΐετ ΤοχίαύεΓίϊε- 

Γβπιπβ, Ο6ίδΐ65§6δς1ιίς1ι11ΐο1ΐ6 ΡβΓδρελίΐνεα, ΙίΓδβ. V. Ο. ΟΓοΒλΙ&πμ, Βοηπ 1969, 

σσ. 113-119. 

Θεοδώρου Προδρόμου, Φιλοσοφία του Κρασοπατέρος καί άλλα Πτωχοπρο- 

δρομικά. Εισαγωγή, έπιμέλεια, γλωσσάριο Ί. Μ. X α τ ζ η φ ώ τ η, Άθήναι 
1969, 12ον, σσ. 78. 

Χατζηιωάννου Κυριάκου, Παρατηρήσεις καί διορθώσεις εις έκδόσεις κυ¬ 

πριακών μεσαιωνικών κειμένων, ΕΚΕΕ III, 1969 -1970, σσ. 75 - 86. 

Ηαά]ϊο&ηηοϋ Κ., 8οηιβ Εία^ιιίεΙίο Θοηιηιεηίδ οη ίΗε Τεχί οί Αί’δ νίία οί Αδδορ 
ρυόΐίδΐιεά όγ Β. Ε. Ρογγυ, ΒΖ 62, 1969, σσ. 1-4. 

Δ' — ΓΛΩΣΣΑ 

Ά β τ ζ ή Γ. Κ., Μακεδονικά τοπωνύμια. Τό Ροδόλιβος καί άλλα τοπωνύμια. Ιστορία - 
Γλωσσολογία - Μυθολογία, Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 24. 

Α η ά γ ΐ ο ί ί 8 Ν. Ρ.-ΚοιίΓίτιοιιΙΐδ Ο., ΘυεδΙΐοηδ όο Ια Ιιηβΐιίδΐίςυε ϋαΐ^αηίηυο εί 

ΓαρροτΙ άε Ια Ιαηβΐιε βτεεςυε, Αείεδ <3υ ρτειηίβΓ Οοη^τέδ ίηίεπι. άβδ είικϊεδ 

όαΐίεαηίηυεδ εί δυά-3δί ειίΓορέεηηεδ VI, Είη^υίδίίςαε, Σόφια 1968, σσ. 

21 - 30. 

Βαγιακάκου Δικαίου Β., Τά άριθμητικά εις τον σχηματισμόν τοπωνυμίων καί 
όνομάτων έν τή άρχαΐφ, βυζαντινή καί νεωτέρςι έλληνική γλώσση, Άθηνα 
ΟΑ', 1969 - 1970, σσ. 387 - 440. 
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ναγαεαεοδ Ό. V., Νοπίδ όε ΓαπιΐΠε ηεοβίεοδ άέπναηί άε πιοίδ ά 8Ϊ£ηίίίε&Ιίοιι <3ε 
§τα(3εδ, Ιίίτεδ εί οίίίεβδ πιΠϊΐαΪΓεδ εί αάπιΐηΐδΐΓείίίδ, Αείεδ άιι ρΓειτιϊεΓ Οοη^τέδ 
ϊηίετη. άεδ είικϊεδ ό&Πί&ηίηυεδ εί δυά-εδί ειίΓορέεηηεδ VI, Είη§υΐδίΐςυε, Σόφια 

1968, σσ. 559 - 564. 
Οεοι-δαεαδ Θ ε πι β ί γ ί υ 5 Ε, ΤΗε Ναηιε «Αδΐα» ίοτ ίϋε Οοηίΐηβηί; ϊίδ ΗίδίοΓγ 

αηά Οη0Ϊη, «Ναπιεδ», Ιοατη&Ι οί ίΗε Αιηεπεαη Ναηιε 8οείείγ 17, 1969, σσ. 1 -106. 

Ο ε ο γ § 3 ε α 5 Ο. 3. αηά Με Ό ο η α 1 ά XV. Α., ΡΙαεε Ναηιεδ οί δουίΐιινεδΐ Ρείοροη- 
ηβδίΐδ. Κ6£ίδίεΓ από Ιηάεχεδ, Μίηηεαροΐΐδ, υηίνεΓδΐΙγ οί Μίηηεδοία Ρτεδδ 1969, 

σσ. 403. 
Γιαταγάνα Ά γ.. Περί τήν λέξιν Ύπονόβολον, Παρνασσός ΙΒ', 1970, σσ. 124 - 125. 

Θαβώρη Αντωνίου I., Ούσιαστικά άπό έπίθετα καί μετοχές στή Νέα Έλληνική, 

Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σσ. 184 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, παράρ¬ 

τημα τών Ελληνικών, άρ. 19]. 
Κοντοσοπούλου Νικ. Γ., Γλωσσογεωγραφικαί διερευνήσεις εις τήν Κρητικήν 

Διάλεκτον, Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 112 [«Άθηνα». Σειρά διατριβών καί μελετη- 

μάτων, άρ. 6]. 
Κ ρ ι α ρ ά Έ., Λεξικό τής μεσαιωνικής έλληνικής δημώδους γραμματείας : 1100 - 1669, 

τ. Α', Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σσ. ρνς"' Έ 252. 
_ Γλωσσικά σημειώματα σέ αγιολογικό κείμενα. Ελληνικά 22, 1969, σσ. 

221 - 227. ί _ 
_ Εκδοτικά σφάλματα καί βασικές άρχές για τήν έκδοση νεοελληνικών κείμε¬ 

νων, Ελληνικά 22, 1969, σσ. 163 - 172. 
— Ετυμολογικά καί Σημασιολογικά, Βυζαντινά 1, 1969, σσ. 3-22. 

Λ α μ ψ ί δ ο υ Ό δ., Ή «άνάκλησις» εις τούς πρόσφυγας Έλληνας τοϋ Πόντου καί αι 
έπιπτώσεις αύτής διά τήν έρευναν τής Ποντιακής διαλέκτου, ΑΠ ΚΘ', 1968- 

69, σσ. 3 -10. 
Λυπουρλή Δ., Λουφρά, τά-Ρουφλά, τά, Ελληνικά 22, 1969, σσ. 243 -256. 

Παγκάλου Γεωργ. Έμμ-, Περί τοϋ γλωσσικού ιδιώματος τής Κρήτης, τόμος 

Ε', Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 256. 
Πιλαβάκη Κ. Α., Συμβολή στή μελέτη τής φωνητικής τοϋ Κυπριακοϋ ιδιώμα¬ 

τος. Παθήσεις καί επιδράσεις τοϋ λ καί ρ, Κυπριακαί Σπουδαί XXXII, 1968, 

σσ. 121 -153. 
Προμπονα Ίωάννου Κ., Ή γ?αδσσα τών Ναξιακών έγγράφων (1433 - 1837) 

καί τό παλαιότερον Ναξιακόν ιδίωμα, ΕΕΚΜ Ζ', 1968, σσ. 338-425. 

ΣαλβάνουΓ-, Τό γλωσσικόν ιδίωμα τών άγροτών Κερκύρας καί ή έξ αύτοϋ διάσω- 

σις τής εθνικής γλώσσης έν όλη τή νήσψ, ΠΠΠΣ Β', σσ. 340-353. 

Σφυρόερα Β. Β., Κρητικά έπώνυμα εις Κυκλάδας, ΠΒ'ΚΣ, Δ', σσ. 457 - 466. 

Τσάρα Γ., Τό νόημα τοϋ «γραικώσας» στά τακτικά Λέοντος Τ' τοϋ Σοφού, 

Βυζαντινά 1, 1969, σσ. 135 - 156. 
Τ δοραη&ίίΐ 5 Α. Ο., ΑΙίάί&ΙεΕίίδοήε Κπδί&Ι1Ϊ5ίεηιη§εη, ΒΖ 63, 1970, σσ. 24-26. 

Φ ό ρ η Β. Δ., Ό προάγγελος ένός σπουδαιοτάτου Λεξικοϋ, ΝΕ 88,1970, σσ. 1557 - 1567. 

Φωτίου Λ ί τ σ α ς Κ., Συμβολή εις τήν μελέτην τοϋ Τριφυλιακοΰ γλωσσικού ιδιώ¬ 

ματος (πάθη φωνηέντων), Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 47. 

Οή γ ί δ ί ο ά υ 1 υ Μ. Ν., Νεοελληνικά γλωσσικά, Κυπριακαί Σπουδαί XXXII, 1968, 

σσ. 155- 196. 
Χριστοδούλου Μεν. Ν., Περί τινων φαινομένων θολώσεως έν τή Κυπριακή 

διαλέκτφ καί τή καθόλου Έλληνική γλώσση, ΕΚΕΕ II, 1968 -69, σσ. 

17-55. 
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Χριστοδούλου Μεν. Ν., Μικρά συμβολή εις τήν μελέτην των παρατεταμένων 
συμφώνων έν τή Κυπριακή διαλεκτοί, ΕΚΒΕ I, 1969, σσ. 105-121. 

— Γλωσσικά ζητήματα, Κυπριακοί Σπουδαί ΧΧΧίΠ, 1969, σσ. 235 -266. 

Ε' — ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Άγουρίδου Σ., Τινά περί τοϋ ΕΠΐοφαε, Εκκλησία Μ Τ', 1969, σσ. 622 - 625. 

— Ό άνθρεοπος κατά τον άγιον Ειρηναίον έν άντιθέσει προς τήν περί ανθρώπου 
εικόνα των Γνωστικών, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σσ. 20. 

Άλιμπράντη Νίκου Χρ., Δύο άγιοι τής Πάρου : Όσια Θεοκτίστη ή Λεσβία 
(819-872). "Αγιος Αρσένιος ό έν Πάρω (1800- 1877), Άθήναι 1970, 8ον, 

σσ. 32. 

Αναστασίου Ί. Ε., Βίος Κυρίλλου - Κωνσταντίνου. Βίος Μεθοδίου (Μετάφρασις). 
Βίος Κλήμεντος Άχρίδος, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σσ. 96. 

Αρχόντων η Βαρθολομαίου, Περί τήν κωδικοποίησιν των ΐ. κανόνων καί 
τών κανονικών διατάξεων έν τή όρθοδόξω Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1970, δον, 

σσ. 148 [Άνάλεκτα Βλατάδων, άρ. 6]. 

Βεργωτή Γεωργίου, Άνθρωπολογικαί αντιλήψεις έν τή θεία λειτουργία τοΰ 
άγιου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Πόνημα εΰγν. Β. Βέλλα, 1969, σσ. 95 - 108. 

Βιτάλη Φ., Παναγία ή ονομαζόμενη Πορταϊτισσα τής μονής τών Ίβήρων, Άθήναι 
1969, 8ον, σσ. 131. 

Οεαηαΐίορίοδ Ό. 1., δοιηε Αδρεείδ οί ΐήε ΙηΠυεηεε οί ίΐιε Βγζμηίιηε Μβχίηιοδ ίΐιε 
ΟοηίεδδΟΓ οη ίήε Τύεοΐοεν οί Εαδί αηά \ΥεδΙ, ΟιιιγοΙι ΗίδίθΓγ 38, 1969, σσ. 

150- 163. 

ΟοοΓβοΐίάϊ 81., δαηΓΕΙίη ίη Οτεοΐα, δΐιιάί ε ηι&ΐεπαΐϊ άί δίοτία όεΐΐε Γε1ϊ§ΐοηί 39, 

1968, σσ. 293 - 319. 

Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Ακολουθία τοϋ όσιου... Ιερωνύμου, 

Άθήναι 1969, δον, σσ. 30. 

— Ό Άγιος Νεκτάριος. Ακολουθία, Βίος ώς καί παρακλητικός κανών μετά χαι¬ 
ρετισμών, Άθήναι 1969, δον, σσ. 103. 

— Ακολουθία καί Παρακλητικός κανών εις τήν Όσίαν Μητέρα ήμών Πελαγίαν, 

τήν έν τή Ιερά μονή Κεχροβουνίου Τήνου άσκητικώς διαλάμψασαν, Άθήναι 
1969, δον, σσ. 62. 

— Ακολουθία τοϋ όσιου καί θεοφόρου πατρός ήμών Ζήνωνος, αυτοκρατορικοϋ 
ταχυδρόμου, προστάτου δέ καί έφορου πάντων τών ταχυδρομικών ύπαλλήλων, 

Άθήναι 1970, δον, σσ. 32. 
Γουσίδου Αλεξάνδρου Χρ., Ό Ήλίας Μηνιάτης ώς ίεροκήρυξ, Γρηγόριος 

ό Παλαμδς ΝΒ', 3969, σσ. 336 - 344. 

Διονυσίου, μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγών, Ανατολικός Όρθόδοξος Μονα¬ 

χισμός κατά πατερικά κείμενα, Άθήναι. 1969, 8ον, σσ. 767. 

Δόικου Δαμιανοϋ Αθανασίου, Τό βιβλικόν εβραϊκόν Πάσχα κατά τάς 
πηγάς καί τά δεδομένα τής τελετουργικής. Ιστορική καί θεολογική μελέτη, 
Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σσ. 205. 

Ό γ ά ί δ ε II ο. δ Ο., ΘιιεδΙίοηδ οΓ ίΗε 8ο1επο1ο§ΐεα1 Τε&εΗΐη§ οί ίύε Οτεείε ΡαΙύεΓδ, Θεο¬ 

λογία 39, 1968, σσ. 621 -643. 

— Μαπ ίη Πίδ Οπ§ΐη3ΐ δίαίε &ηά ίη Λε δίαΐε οί δίη 3θ€θΓ§ίη§ ίο δΐ. Ογπ1 οί 
Αίεχαπάτΐα, Θεολογία 41, 1970, σσ. 441 -455. 

ΖαρΗΐΓΪδ (ί ε γ 3 δ ϊ τη ε, Ιλ ΐεχίε όυ άϊδοουΓδ δίκ 13 ηιοηΐ3£ηε οη Μί. V, 1 - VII, 29 

άιιηδ Ιεδ όεπίδ ϋε Οΐόηιεηι άΆΙεχαηάπε, Θεολογία 41, 1970, σσ. 425 -440. 

Ζήση Ζ. Ν., Ή περί γάμου διδασκαλία Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Κληρονομιά I, 

1969, σσ. 285 - 310. 
(-) ε ο δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ Έ π., Ό ακάθιστος ύμνος μετά έρμηνείας, Άθήναι 1969, 8ον. 

σσ. 187. 
Θεοδώρου Ά., Ή περί Αντίχριστου ιδέα. Μελέτη βιβλικοθεολογική - ίστορι- 

κοδογματική. Θεολογία 4!, 1970, σσ. 88 -115, 218 - 239, 405 - 424. 

, Θεοχά ρ η Ά 0 α να σ ί ου, Ή θέσις τοϋ Παροιμιών 8,22 εις τάς χριστολογικας 
έριδας τοΰ Λ' αίώνος. Κληρονομιά 2, 1970, σσ. 334 -346. 

Κακουλίόη Έλ. Λ., Γιά τή μετάφραση τής Κ. Διαθήκης. Ιστορία - Κριτική- 

Απόψεις - Βιβλιογραφία, Θεσσαλονίκη 1970, δον, σσ. 56. 

Καραβιδοπούλου I. Δ., Τό παραβολικόν λόγιον περί τοϋ «λύχνου» έν τοΐς 
ΣυνοπτικοΤς Εύαγγελίοις, Γρηγόριος ό Παλαμάς ΝΒ', 1969, σσ. 165 -172. 

ΚϋΓ3ννίάορουίο$ ί ο Η α π η ε 5, Παδ Ραυίϊηΐδοΐιε $αη<1εηνβΓ5ΐ3η<1ηίδ δει όεη ^πε- 

οΗίδεΗεη ΚίτοΙιεηνάΙεΓη, Κληρονομιά 2. 1970, σσ. 42 - 52. 
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Κ ο I ί 3 δ Ο., Εεδ Γ3ΐδοηδ εΐ 1ε πιοΐίί άε Πηναδίοη άε ΚοΗεΠ Οαίδεεπί 3 Βγζ3ηεε, Αείεδ 
άυ ρΓεηιϊεΓ Οοη§Γέδ ίηίεΓη. άεδ έίικίεδ Ηεΐΐεηηίςυεδ εί δΐιά-εδί ευτορέεηηεδ III, 

Ηίδίοίτε, Σόφια 1969, σσ. 357 -361. 
ΚόλιαΓ. - ΧριστοπούλουΠ., Τό Κτηματολόγιον τής Μονής Προυσοϋ Εύρυ- 

τανίας, ΕΕΑ Β', 1970, σσ. 305-472 [καί αύτοτελώς]. 

Κο ηι ίηί δ Α., Εοΐιί άεΐΐα 03ίΐ3£ΐΐ3 άεΙΓεηηο 811 ίΓ3 Βίζαηίίηί ε Βιιΐβαπ ίη ίεδίΐ 3βίο- 

§Γ3Τίεί, Αείεδ άη ρΓεηιϊεΓ Οοη^Γέδ ίηίοτη. άεδ έίικίεδ Ηαΐίςεηίςαεδ εί δίκϊ-εδί 
ευΓορέεηηεδ III, ΗΐδίοίΓε, Σόφια 1969, σσ. 313-318. 

Θοηδίαηίεΐοδ ϋ ε ηι ε ί γ ί ο δ I., Βγζ3ηίίηε ΡΗίΙεηίΗΓορΥ 3ηά δοείηΐ ΝΥεΙΓητε, 
Κ.υί@εΓ5 υηίνεΓδίίχ Ρτεδδ, Νενν ΒηιηδννίοΕ - Νε\ν 3ετδεγ 1968, 8ον, σσ. 

XXVIII + 356. 
Κουτίλα Στ. ’Α., Οί Νοταράδες στήν υπηρεσία τοϋ Έθνους καί τής Εκκλησίας, 

Άθήναι 1968, 8ον, σσ. 535. 
Κ γ γ γ ί δ Ο ο δ ί 3 δ Ρ., ϋοειιπιεηΐδ Κείαίίηβ ίο Οε.ΟΓβίο Ρτοίοραρε 03 νβίίΐί 3ηά ΜίεΗίεΙ 

Ρεντο Θγρπο, ΕΚΕΕ II, 1968 - 69, σσ. 57 - 84. 
— Τίιε Θγρποίε Ρ3ηιί1γ οί δοάεπηί αηά οίΗετ ΟγρΓίοίεδ ίη νεηϊεε (XVI - XVII 

Οεηίιιπεδ), Νεο - ΗοΙΙεπίΕα I, 1970, σσ. 58 - 78. 

— ΡαΠίιεΓ Θοεαπιεηίδ Γεΐ3ίίη§ ίο Ογρποίε Ιηιηιί@Γ3ηίδ ίη ,νεηίοε (XVI - XVII 

οεηίιιπεδ), ΕΚΕΕ ΠΙ, 1969- 1970, σσ. 145 - 165. 

Κωφοϋ Δ. Ν., ’Αδραμυττηνά. Ιστορία τής Κοινότητος ’Αδραμυττίου (Μ. Ασίας) 

καί των πέριξ, Άθήναι 1969, δον, σσ. 160. 

Λ α ι μ ο ϋ Ά ν δ ρ έ ο υ Γ., Τό Ναυτικόν τοΰ Γένους των Ελλήνων. Τόμος Α' : ή ιστο¬ 

ρία του, Άθήναι 1969, δον, σσ. 515. 
Εαίοιι Α. Ε., Α Βγζ3ηίίηε Ρπηεε Εαΐίηίζεά : ΤΚεοάστε Ρ3ΐ3εο1ο§αδ, Μ3Γςυίδ οί 

ΜοηίίεΓΓ3ί, Βγζαηίίοη XXXVIII (1968) 1969, σσ. 386-410. 

Ε3ουΓ03δ Β 3 δ ί 1, Ιηίε1Ιεείυ3ΐδ, 8εΙιοΐ3Γδ 3ηά ΒιίΓεαυςΓηίδ ίη ίΗε Βγζ3ηίίηε δοείείγ, 

Κληρονομιά 2, 1970, σσ. 273 - 292. 
Μαγκριώτη Ί.} Ή Θράκη. Άπό τοϋ Μ. Αλεξάνδρου μέχρι ά?.ώσεως τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως. Ό περιπετειώδης βίος τής Θρμκης κατά τόν Μεσαίοινα, Άρ¬ 

χεΐον Θράκης 34, 1969, σσ. 141 -165. 
— Ό Ελληνισμός τής Θράκης ύπό σουλτανικήν δουλείαν, Άρχεΐον Θράκης 

34, 1969, σσ. 166- 187. 
Μ 311 ε γ ο 5 Ροίίοδ, Βίζαηείο γ δα ίηιροΓίαηεί3 εη 13 ΗίδίΟΓίη υηίνεΓδαΙ, Βίζεηίίοη - 

Νε3 Ηεΐΐαε I, Οιίΐε 1970, σσ. 18-49. 
Μ α λ τ έ ζ ο υ X ρ. Α., Ή εις Ιταλίαν περιπέτεια τοϋ Μαξίμου Πελοποννησίου μέχρι 

τής έγκαταστάσεώς του εις Ιωάννινα (1608 - 1609), Θησαυρίσματα 6, 1969, 

σσ. 113 -119 + πίν. Η . 
_ Ό θεσμός τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Βενετοϋ Βαΐλου (1268 -1453), Άθήναι 

1970, 8ον, σσ. 256 + πίν. ΙΑ' [Βιβλιοθήκη Σ. Ν. Σαριπόλου, άρ. 6]. 

Μανούσακα Μ. I-, Ή έν Βενετίςι Ελληνική Κοινότης καί οί μητροπολΐται 
Φιλαδέλφειας, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 70, σσ. 170 - 210, 473 - 474. 

Μ ο ά τ σ ο υ Ερρίκου, Τό Βενετικόν Προξενεΐον Κρήτης επί Τουρκοκρατίας. Α¬ 

νέκδοτα Έγγραφα (1672 -1682), Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 237 -256. 
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρίας, Συμβολή εις τήν χρονολόγησιν 

τών Άβαρικών καί Σλαβικών επιδρομών έπί Μαυρίκιου (582 - 602), Σύμμεικτα 

Β', 1970, σσ. 145 - 206 + χάρτ. 1. 
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Νγ$ίΕ.ζορου1οιι-Ρ6ΐβ1ίΧίϋ8 Μ&τΐε, νεηίδε εί Ια Μογ Νοϊγο όη XI* αα XV* 
δίέοίε, Θησαυρίσματα 7, 1970, σσ. 15-51. 

Χγπ£οροχι1θ3 Α., υη έάίίΐεε άιι νοίνοόε βΐϊεηηε 1ε §Γ3ηά 3υ ιποηί ΑΐΙιοδ, Β8 Π, 
1970, σσ. 106 -108 4- πίν. 2. 

Οικονομίδη Ν., Σημείωμα για τον Ανδρόνικο Ε' Παλαιολόγο (1390), Θησαυρί¬ 
σματα 5, 1968, σσ. 23-31. 

ΟίΕοηοηιίάβδ Ν., Εε βατεά) 03Π3 ΓΕίΉρίτε Βγζαηίϊη όα Χνε δίεείε, Αείεδ <3ιι ρΓε- 

ηιίεΓ Θοηβτέδ ίηίεπι. άεδ έίιιάεδ όαΙΕαηΐφίεδ εΐ δΐιά-εδί ειίΓορεεηηεε ΙΠ, 
ΗίδίοίΓε, Σόφια 1969, σσ. 105-116. 

Παναγιωτάκη Ν. Μ., Έρευναι έν Βενετίςι, Θησαυρίσματα 5,1968, σσ. 45-118 + 
πίν. Ε' - Γ. 

ΠαπαγεωργίουΜ. Γ. Τό χωριό «Χώστιανες» του θέματος Μογλενών, Μακεδο¬ 
νικά 9, 1969, σσ. 48 - 63. 

Ραραάοροιιΐΐοδ Τ Π., Ε’αεουΙΙιίΓεΙΐοη Βγζαηίϊηο-Αταόε 3 ρτοροδ άε Γοοντα^ε 
όε ναδΐΐΐεν, Κυπριακαί Σπουδαι ΧΧΧΠ, 1969, σσ. 171 -179. 

Παπαδοποόλου Θωμά, Κριτές μαθηται τοΟ έν Ρώμη Ελληνικού Κολλεγίου 
τοΰ * Αγίου Αθανασίου, Κρ.Χρ. ΚΒ', 1970, σσ. 236 - 243. 

Παπαδριανοΰ Ίω. ’Α., Ή "Αλωση τής Θεσσαλονίκης στά 1430 καί ό Σέρβος 
Δεσπότης Γεώργιος Μπράνκοβιτς (ϋ]υΓ30] ΒΓ3πΕονίό), Μακεδονικά 8, 1968, 
σσ. 401 - 405. 

— 'Η πρωτοστρατόρισσα Καντακουζηνή, Βυζαντινά 1, 1969, σσ. 159- 165. 

— 'Ο αύτοκρατορικός θεσμός είς τό Βυζάντιον, εις τον Δυτικόν καί εΐς τόν Σλα¬ 

βικόν Μεσαίωνα, Γρηγόριος ό Παλαμάς ΝΒ', 1969, σσ. 473 - 475. 

Ρ ο 1 ε ηι ί δ Ο. I., Α Νοίε οη ίΐιε Οπβίπ οΓ ΐΐιε Τίΐΐε Μέγας Κομνηνός, Νεο - ΗεΙΙεπίΚα I, 
1970, σσ. 18 - 22. 

83ΓΪε3Είδ Τάεοάοτε Ο Η γ., Νϊεοροΐίδ ά’έρΐΓε εΐαίί-εΐΐε ιιχιε εοΐοηίε τοιπαίπε 
οιι υηε νϋΐε §Γεεςιιε, Β8 11, 1970, σσ. 91-96. 

Σπανάκη Στ., Ή έκθεση τοΟ γενικού προβλεπτή Κρήτης Ιεερο ΟΪΓνεη τοΰ 1639, 

Κρ.Χρ. ΚΑ', 1969, σσ. 365-458. 

Σταυρινίδου Νικ., Άπογραφικοί πίνακες τής Κρήτης, Κρ.Χρ. ΚΒ', 1970, σσ. 
119-132. 

δ ΐΓ3ίοδ Α. Ν., ΤΙιε Αν3Γδ ΑΐίεοΕ οη ΒγζεηΙΐιιηι ίη ίΗε Υεατ 626, ΒΡ II, 1967, σσ. 
370 - 376. 

Στρατού Ά ν δ ρ έ α Ν., Τό Βυζάντιον στόν Ζ' αιώνα. Τόμος Γ' 634 - 641, Άθήναι 
1969, 8ον, σσ. 272. 

8 I γ 3 I ο δ Α. Ν., Βγζ3ηίΐυιπ ΐη ΐΐΐε δενεπίΠ ΘεηίαΓγ. 1. 602 - 634. Τταηδίαίεά όγ Μ. 

0§ί1νίε-0Γ3ηί, Απίδίει-όασι 1969, 8ον, σσ. X + 430 +· χάρτ. 2. 

Τσοπανάκη Άγ. Γ., Εγκατάσταση Χαλκητών στήν Ρόδο, Δωδεκανησιακόν Άρ- 

χεΐον 5, 1970, σσ. 54 - 80. 

Τωμαδάκη Ν. Β., Ή Κρητική Ιστοριογραφία (1204-1966), ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 
450 - 456. 

— Ή σημασία τής ίστορίας τής Κρήτης καί ή περί αυτής έρευνα, Μνημοσύνη Β', 
1969, σσ. 453-459. 

— Ή πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί αί έπιπτώσεις αυτής, Εκκλησία ΜΖ', 

1970, σσ. 322 - 323, 338 - 339, 367 - 369 [καί αύτοτελώς έν Άθήναις 1970, 12ον, 

σσ. 23] = ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 1970, σσ. 482 - 490. 

— Πώς εΐδον οί σύγχρονοι ιστορικοί τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 1970, σσ. 475 - 482. 
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Τωμαδάκη Ν. Β., Ή θρησκευτική πολιτική τής Ένετίας έν Κρήτη έναντι τών 
όρθοδόξων Κρητών άπό τοΰ ιγ' έως τοΰ ιε' αίώνος, ΕΕΦΣΠΑ Κ', 1969 - 1970, 

σσ. 21 - 38. 
Φραγκούλα Τωάννου Ν., Τό ίεροδιδασκαλεϊον Βελλάς, Γρηγόριος ό Παλα- 

μας ΝΒ', 1969, σσ. 173 - 185. 
Χαιρέτη Μαρίας, Τά παλαιότερα κατάστιχα τοΰ αρχείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης 

ώς ίστορικαί πηγαί, Κρ.Χρ. ΚΑ', 1969, σσ. 499-514 ή- πίν 1. 

Οΐιατεπΐδ Ρείετ, ΟόδβΓναίίοηδ οπ ΐίιε ΗΐδίοΓΥ οί Οτεεεε άυπηβ Λε Ε3ΓΐγΜίάάΙε 
Α§εδ, Β5 11, 1970, σσ. 1-34. 

X α σ ι ώ τ η Ί. Κ·, Ελληνικοί έποικισμοί στό βασίλειο τής Νεάπολης κατά τόν δέ¬ 

κατο έβδομο αιώνα, Ελληνικά 22, 1969, σσ. 116-162 4- είκ. 4. 

— Σχέσεις Ελλήνων καί Τσπανών στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1969, 12ον, σσ. 69. 
Χατζηκυριάκου Στ. Σ., Ή Παλαίπαφος διά μέσου τών αίώνων, Πάφος 1969, 

8ον, σσ. 37. 
Χατζηψάλτη Κ., Σύμμεικτα περί τήν Βυζαντινήν Κύπρον, Κυπριακαί Σπουδαι 

ΧΧΧΠ, 1968, σσ. 57 - 64. 
Χιδίρογλου Π., Τστορικά τοΰ Ναϊμά διά τά τεμένη τών Χανίων, Κρ.Χρ. ΚΑ', 

1969, σσ. 243 -252 + πίν. 4. 

Χιόνη Κ. I., Τστορία τής Καβάλας, Καβάλα 1968, δον, σσ. 120. 

X ι ο ν ί δ η Γ. X., Τστορία τής Βέροιας, τής πόλεως καί τής περιοχής. Β’ Βυζαντινοί 
χρόνοι, Θεσσαλονίκη 1970, δον, σσ. η' + 244 + πίν. 7. 

Χριστοφιλοπούλου Αίκ., Ή άντιβασιλεία εϊς τό Βυζάντιον, Σύμμεικτα Β', 

1970, σσ. 1-144. 
Ο ή γ Υ δ ο δίοιηΐάοδ I., δίικίΐεδ οη ΐΐιε ΘΗι-οηίεΙε οί Οιτοΐάο, ννίΐΐι δρεοίαΐ Κείετεηεε 

Ιο Πιε ΗΐδίοΓΥ οί Βγζ3ηΙϊαηι ίτοηι 1370 ΐο 1377, ΟΟΡ 30,1969, σσ. 123 -182 + 

πίν. 4. 

Ζ' — ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αθανασίου ίερομονάχου Σταυροβουνίου, Ιερά Μονή Σταυροβου- 

νίου. Τστορία καί Περιγραφή αύτής μετ’ έρανισμάτων έκ παλαιών περιηγητών, 

Λευκωσία 1969, 8ον, σσ. 34. 
Αη3δί3δϊοη I. Ε., Κ.εΐ3ίίοη οί Ρορεδ αηά ΡαίπαιοΗδ οί Οοηδίίΐηΐίηορίε ίη Επιπιε 

οί Ιηιρεπαΐ Ρο1ΐεγ Γγοπι Πιε Τίηιε οί Πιε Αεαοί&η δοΠίδΐη Ιο Πιε Όεαίΐι οί ίαδίΐ- 

ηίεη, ΟΟΑ 181, (Ρώμη) 1968, σσ. 55-69. 

’Α ξ ι ο) τ ά κ η ’Α ν δ ρ. Στυλ., 'Η Νέα Μονή τής Χίου. Τστορία καί Τέχνη, Χίος 1969, 

8ον, σσ. 99. 
’Α τ έ σ η Β, Γ., Συμβολή είς τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής νήσου Σκύρου, ΑΕΜ 

ΙΔ', 1968, σσ. 297 - 302. 
— Εκκλησιαστικά ιστορικά σημειώματα τής νήσου Σκύρου, Άθήναι 1969, δον, 

σσ. 30. 
Βουλγαράκη Ήλία, 'Η περί τής καταστροφής τών Τεροσολύμων θεολογική 

έρμηνεία τής άρχαίας Εκκλησίας, Πόνημα εΰγν. Β. Βέλλα, 1969, σσ. 109-129. 

Γερομίχαλου Αθανασίου Γρ., Διοίκησις τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
κατά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως, Πόνημα εΰγν. Β. Βέλλα, 1969, σσ. 

150- 167. 
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Γιαννουλάτου Ά, Μοναχοί καί ιεραποστολή κατά τόν δ' αιώνα, Άθήναι 1968, 
8ον, σσ. 47. 

Γριτσοπούλου Τ. Α., Μονή Αγίου Νικολάου Καρυας Κυνουρίας, Μνημοσύνη 
Β', 1969, σσ. 309 - 356 + πίν. ΙΒ' - ΙΘ'. 

— Δύο συνοδικαι καθαιρέσεις Μητροπολιτών Κορίνθου κατά τόν ΙΖ' αιώνα, Πελο- 

ποννησιακά Ζ', 1970, σσ. 391 - 392. 

Δαλκά Εύθυμίου, 'Ο όσιος Λουκάς καί τό Μοναστήρι του. Βίος - Παραδόσεις - 

Ιστορία-τέχνη, Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 184. 

Δημητριάδη Β., Ένα φιρμάνι για τήν ανέγερση τής πρώτης εκκλησίας τών Γενι- 

τσών, Μακεδονικά 9, 1969, σσ. 324 - 335 + εικ. 5. 

Ιδίαντΐδίδ V. I., ΤΙιε ΕοιιαιεπίοαΙ Ραίπατοΐιαίε, ΟΟΤΚ XIV2, 1969, σσ. 198-225. 

Κόνιδα ρ η Γερασίμου Ί., Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος άπό τής 
ίδρύσεως τών εκκλησιών αυτής υπό τοϋ αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερον 
(49/50- 1966). Τόμος Β’. Άπό τών αρχών τοϋ Η' αίώνος μέχρι τών καθ’ ήμάς 
χρόνων έν επιτομή. Μετ’ έπισκοπήσεως τής Εκκλησιαστικής ιστορίας τής 
Ελλάδος είσαγωγικώς. Έκδοσις δευτέρα βελτιωμένη καί έπηυξημένη, Άθήναι 
1970, 8ον, σσ. κβ' + 365. 

— Ό Μέγας Βασίλειος πρότυπον Οικουμενικού Εκκλησιαστικού ήγέτου. Συμ¬ 

βολή εις τήν Γενικήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τοϋ δ' αίώνος (έκδοσις 2α 
πλήρης), έν Άθήναις 1970, 8ον, σσ. 92. 

Κύ ρ ρη Κ. Π., Ή μονή Άγιας Νάπας ιδίως επί Τουρκοκρατίας, Κυπριακοί Σπουδαί 
XXXII, 1968, σσ. 235 -263. 

Κωνσταντινίδου Εμμανουήλ, Ή διοικητική διαίρεσις τής Αύτοκεφάλου 
Εκκλησίας τής Ελλάδος κατά τό β’ ήμισυ τοϋ ΙΘ' αίώνος (1852 - 1899), Πό¬ 

νημα εϋγν. Β. Βέλλα, 1969, σσ. 417-425. 

— Συμβολαί εις τήν έρευναν τής ιστορίας τών έν 'Ελλάδι έπισκοπών I, Άθή¬ 

ναι 1969, 8ον, σσ. 116. 

Λαούρδα Β., Τό μετόχι τής Λαύρας στις Μουρνιές, ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 283 -286. 

Λ ι ά π η Ί ε ρ ο) ν ύ μ ο υ, Ή μονή τοϋ Αγίου Ίωάννου τοϋ Καλυβίτου παρά τά Ψαχνά 
Εύβοιας, ΑΕΜ ΙΕ', 1969, σσ. 84 -104. 

Μ α γ γ α ν δ Δ. Α., Ή Σκήτη τοϋ Αγίου Μάρκου τής Πενθόδου καί ή Μονή τοϋ Αγίου 
Ίωάννου τών Μουνδών, Χιακή Έπιθεώρησις 8, 1970, σσ. 110-112. 

Μαλτέζου Χρύσας Α., Άγνωστοι ειδήσεις (1539- 1540) περί Μητροφάνους 
Μονεμβασίας έκ τοϋ Αρχείου τοϋ Δούκα τής Κρήτης, Θησαυρίσματα 5, 1968, 

σσ. 32 - 44 + πίν. Γ', Δ'. 

Μα νούσακα Μ. I., Γράμματα Πατριαρχών καί Μητροπολιτών τοϋ ΙΤ' αί. έκ τοϋ 
αρχείου τής έν Βενετία Ελληνικής άδελφότητος, Θησαυρίσματα 5, 1968, σσ. 

7 - 22 + πίν. 2, 

— Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578 - 1685) άναφερομένων εις τούς έν Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδέλφειας, Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 7-112-ί- πίν. Α'-Ζ'. 

Μαστρογιαννοπούλου Ή λ ί α, Αί σύνοδοι τοϋ ΙΔ' αίώνος καί ό άνθρωπος, 
Άθήναι 1969, δον μικρόν, σσ. 14 (άνάτυπον έκ τής «Εκκλησίας»). 

Μπούμη Παναγ. Ί., Οί έξωκατάκοιλοι ή έξωκατάκηλοι άρχοντες. (Προέλευσις 
καί νομοκανονική σημασία τής διφυοϋς προσωνυμίας), Άθήναι 1969, 8ον, 
σσ. 179. 

— Τά έκκλησιαστικά όφφίκια ώς τά «κατά κόσμον» άξιοόματα. (Συμβολή εις τήν 
έρμηνείαν τοϋ Ζ' κανόνος τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου), Θεολογία 
41, 1970, σσ. 456-466. 

Ο I κ ο ν ό μ ο υ Φ. Γ., 'Η Εκκλησία έν Βορείφ Ήπείρφ. Από τής διαδόσεως τοϋ 
Χριστιανισμού μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, Άθήναι 1969, δον, σσ. 145. 

Ραρεοήτγδδ&ηίΗοιι Ο 6 η ί δ ε, ϋη οοηίεδδειίΓ άυ δεοοηά ΙοοηοοΙαδίηε. Εα νίε 

<3υ Ραΐτίοε ΝίεεΙεδ (ΐ 836), ΤΜ 3, 1968, σσ. 309 - 351. 
Παπουλίδη Κ. Κ., Περίπτωσις πνευματικής έπιδράσεως τοϋ Άγιου Όρους εις 

τόν βαλκανικόν χώρον κατά τόν 18ον αιώνα, Μακεδονικά 9, 1969, σσ. 

278-294. 
Ρ&ροιιΐίάίδ Ροτίέε οεουπιέηίηιιο άυ τεπουνεδα ιηοηεδίίςυε ειι ΧνΐΠ6 δίέοίε 

άαηδ ΓέβΙίδε Οτίΐιοάοχε, Β5 10, 1969, σσ. 105-112. 
Παπουλίδη Κ. Κ., Ή θέσις του Βυζαντινοϋ αύτοκράτορος κατά τήν διάρκειαν τών 

Οικουμενικών Συνόδων, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σσ. 9 (άνάτυπον έκ τοϋ 

περιοδικοΰ «Νέα Σιών» 1969). 
Ραταδίίεα&δ Ιο Η η Ε., &ηά Κεΐηδίείη Ργ., ΤΙιε Εαδίετη ΟΠίιοάοχ ΟηιπΛι. 

Α Βπεί ΠίδίΟΓΥ, ν/αδύίημίοη ϋ.Ο. 1969, σσ. 131. 
Πατρινέλη X. Γ., Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τοϋ οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Πρωτοψάλται, Λαμπαδάριοι καί Δομέστικοι τής Μεγάλης Εκκλησίας (1453 - 

1821) Μνημοσύνη Β', 1968 -69, σσ. 64-93 + πίν. 4. 
Πολέμη Δ η μ. Ίωάν., Πέτρου ντέ Μαρκίς, Λατίνου επισκόπου Σαντορίνης, 

έκθεσις περί τής έν Άνδρφ Δυτικής Εκκλησίας (1624), ΕΕΚΜ Ζ, 1968, σσ. 

703 -751. ί 
— Ή Εκκλησία τής Κατασυρτής έν Άνδρφ. Δύο άνέκδοτα πατριαρχικά γράμ¬ 

ματα, Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 15 (άνάτυπον έκ τής Θεολογίας 40, 1969, σσ. 

539 - 546). 
— Άνέκδοτα έγγραφα περί τής έν Άνδρφ Μονής τής Αγίας Ειρήνης, Ελληνικά 

23, 1970, σσ. 57-77. 
Σάκκου Στεργίου Ν., Ό Πατήρ μου μείζων μού έστιν. Β' — Έριδες καί σύνοδοι 

κατά τόν ΙΒ' αιώνα, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σσ. 229 [Σπουδαστήριον Εκκλη¬ 

σιαστικής Γραμματολογίας, άρ. 8], 
Σκουβαρά Εύαγγ. Α-, Όλυμπιώτισσα. Περιγραφή καί ιστορία τής μονής. Ή 

βιβλιοθήκη καί τά χειρόγραφα — Κατάλογος τών κωδίκων. Άναγραφαί καί 
χρονικά σημειώματα. Ακολουθία Παναγίας Όλυμπιωτίσσης. Έγγραφα έκ τοϋ 
άρχείου τής μονής (1336- 1900), Άθήναι 1967, δον, σσ. κζ'+ 637+ Πίνακες 
(Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού). 

Σπανάκη Σ., Ή θρησκευτικό - έκκλησιαστική κατάστασι στην .Κρήτη τόν XVI 

αιώνα, Κρ.Χρ. ΚΆ, 1969, σσ. 134- 152. 
Σταυρινίδου Ν., Μεταφραστική άποκατάστασις μητροπολιτικοϋ μπερατίου, Κρ.Χρ. 

ΚΆ, 1969, σσ. 301-313. 
Στεργέλλη Άριστ., Ή Διαθήκη τοϋ Γαβριήλ Σεβήρου (1616) καί ή ρύθμιση τών 

χρεών του (1617- 1647), Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 182-200. 

Συμεωνίδου X. Ρ., Μυστράς, Πελοποννησιακά 6, 1963 - 1968, σσ. 92-102. 

Σφυρόερα Βασ. Βλ., Θεοδώρητος Σαλούφας καί άλλοι αρχιερείς Ρέοντος καί 
Πραστοϋ κατά τόν ΙΗ' αιώνα, Πελοποννησιακά Ζ', 1970, σσ. 400 - 404. 

Τζεδάκη Θ., Σύντομος ιστορία τής Επισκοπής Κνωσοϋ, Κρ.Χρ. ΚΆ, 1969, σσ. 

333 - 350. 
Τ ϊ ίί ί χ ο § 1 υ V., ΟπιρραΛίΜιιηββη Ιηπετίιείβ όοδ Κοηδίαηΐίηοροΐίίαχιίδοΐιεη Κίεηΐδ 

νναύτεπά όετ ΚοιηηεηεηζεΐΙ, ΒΖ 62, 1969, σσ. 25-72. 
Τριανταφύλλου Κωνστ. Ν., Έλληνες Μοναχοί τής Ν. Ιταλίας καταφυγόντες 

εις Πάτρας τόν Θ' αιώνα, Εκκλησία ΜΖ', 1970, σσ. 206-209. 
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Τσιρπανλή Ζ., Ανέκδοτη πηγή γιά την εκκλησιαστική ιστορία τής βενετοκρα- 
τούμενης Κρήτης, Κρ.Χρ. ΚΒ', 1970, σσ. 79 - 98. 

ΤδοιίΓίί&δ ΟΙέοβιιΙ© β., ΟβπιίΕηοδ Εοοτοδ, ΕΠ&ενέςιιε άε Νγδδε εί δοη ίεηιρ$ 

(1645- 1700), Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σσ. 12 πίν. 5. 

Φειδα Βασιλείου Ίω., Ιουστινιανός και πενταρχία. Πόνημα εύγν. Β. Βέλλα, 
1969, σσ. 721 -738. 

Φούσκα Κωνσταντίνου Μ., Γρηγόριος ό Νεοκαισαρείας επίσκοπος ό Θαυ¬ 
ματουργός, Άθήναι 1969, δον, σσ. 272. 

Χαραλαμποπούλου Βασ., Ή μονή Προδρόμου Γορτυνίας. (Περιγραφή - 'ίστο- 

ρία - Βίος 'Αγίου Αθανασίου), Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 127. 

X α σ ι ώ τ η "I. Κ., Τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο και ή Κρήτη μετά τό θάνατο τού 
Κυρίλλου Α' τού Λουκάρεως. Ανέκδοτα γράμματα τού πατριάρχη Παρθενίου 
Α' (1639), Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 201 -236 + πίν. ΙΑ'-ΙΒ'. 

Χατζή φώτη Ί. Μ., Συμβολή εις την Τστορίαν τής Πατμιάδος Σχολής. (Τά οικο¬ 

νομικά της προ τής Έπαναστάσεως και ή τύχη της μετά από αύτήν), Μνημοσύνη 
Β', 1968 -69, σσ. 94-101. 

X ρ ή σ τ ο υ Π. Κ., Τό έργον τού Μελίτωνος περί Πάσχα και ή ακολουθία τού πάθους, 

Κληρονομιά 1, 1969, σσ. 5-78. 

Χρυσού Εύαγ. Κ., Νεώτεραι έρευναι περί Αναστασιών Σιναϊτών, Κληρονομιά 
1, 1969, σσ. 121 -144. 

— Ή έκκλησιαστική πολιτική τού Ιουστινιανού κατά τήν περί τά Τρία Κεφάλαια 
καί τήν Ε' Οικουμενικήν Σύνοδον, Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σσ. 225 [Άνάλε- 
κτα Βλατάδων, άρ. 3]. 

ΟίίΓγδΟδΕ., ϋίβ &ηβεόΙΐο1ιβ «ΝοόΠίΐίεπιηβ» άε§ ΚΙεπίδ άιπ-οΐι Καΐδει- Κοηδίαηΐΐη 
άεη Οτοβεη, ΗΐδίοπΕ 18, 1969, σσ. 119 -128. 

Χρυσού Ευαγγέλου, Τμήματα τών Πρακτικών τής Ε' Οικουμενικής Συνόδου 
παρά Βυζαντινοΐς Χρονογράφοις, Κληρονομιά 2, 1970, σσ. 376-401. 

Η' — ΤΕΧΝΗ - ΘΕΑΤΡΟΝ 

’Αβούρη Σ., Ζακυνθινή εκκλησιαστική μουσική, ΠΓ'ΠΣ Β', σσ. 261 -266. 

Άντωνιάδου Ξ. Ά., Πόλεις καί κάστρα στή Σκύρο, ΑΕΜ ΙΔ', 1968, σσ. 
285-296. 

Άχειμάστου Μυρτάλη Σπ., Ή εκκλησία τής Παναγίας του Κάστρου τής 
Ρόδου, ΑΔ 23, 1968, Α', σσ. 221 - 283, 310 - 314 + είκ. 14 + πίν. Δ'. 

Βαλληνδρά Άποστ. Λ., Ιστορική συνάφεια τής προ καί μετά τήν Άλωσιν 
Βυζαντινής Μοϋσικής, Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 22. 

Βασιλείου Πάνου Ί., Τό μοναστήρι τής Τατάρνας Εύρυτανίας, Άθήναι 1970, 
δον, σσ. 220 4- είκ. 82. 

Οαΐαν&ι-ΐδ Ο., Τάβ δΐΕΓδ οί ίάε νίι-£ΐη. Αη ΕΙιρΙίΓ&δίδ οΓ επ ΙΚοη οί ΐάε ΜοίΙιβΓ 
οί Οοά, ΕΟΚ. I 4, 1968, σσ. 364 - 369. 

— ΤΙιε ΙΙΙιΐδίΓ&ίΐοη οί ίΗε ΕίΙαΓ^ΐεαΙ Ηοηάΐϊεδ οί Οτεβοεγ ΝΕζίΕηζεηιΐδ, Ρηηεείοη, 

Ν. Τ, Ρηηεείοη υηίνετδΐΐΥ Ρτεδδ, 1969, σσ. XIII + 269 -{- πίν. 112. 

Ο&Γίάίδ Μ., Εε ΓβρΓέδβηΙ&ίίοη άεδ «Ναίίοηδ» άΕΠδ 1ε ρείηίυτε ροδΙ-όγζΕηίϊηβ. Βγ- 
ΖΕηίϊοη XXXIX (1969), 1970, σσ. 86 - 103 + είκ. 10. 

Γιαλούρη Ν., Αρχαιότητες καί μνημεία Ηλείας, ΑΔ 22, 1967 (1968), Β' 1, σσ. 
208-210+ πίν. 147- 150. 
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Γριτσοπούλου Τ. Α., Πατρίς καί μονή μετάνοιας Δοσιθέου Ιεροσολύμων. (Χρι¬ 

στιανικά μνημεία Φελλόης Καλαβρύτων), Θεολογία ΜΑ, 1970, σσ. 137 - 153. 

— Δύο λακωνικά χριστιανικά μνημεία μέ έργα τού Γεωργίου Μόσχου, Πελοπον- 

νησιακά Ζ', 1970, σσ. 1 - 28 + πίν. ΙΤ’. 
ΟβίδίΟΕδ Α. Ρ., ΕχοΕνΕίΐοηδ εΙ Εεοΐεδ, 1967. δϊχίΐι Ιηίεπηι Κεροεί, ΑΐΌΐιεεοΙ. Οζη- 

Ιιεπε 83, 1968, σσ. 39 - 48 + είκ. 2 + πίν. 8. 
Δημητροκάλλη Γ., Ό Βυζαντινός ναός Εύαγγελιστρίας εις Έπισκοπιανά Πάρου, 

ΕΕΚΜ 10, 1968, σσ. 642-671 + είκ. 21. 
ΟϊιπϊίΓοΙίΕΐΙίδ Ο., Πιε ΒγζΕηΙίηε Οΐιατοάεδ οί Νεχο8, ΡΐΕίβδ 90 - 100, ΑΙΑ 72, 

1968, σσ. 283 - 286. 
Δημητροκάλλη Γ., Ό τρίκογχος ναός τού Αγίου Λαυρέντιου στήν Μεζάνιε 

τής Άπουλίας, ΔΧΑΕ Δ' 5, 1969, σσ. 175- 185+ εικ.'5+πίν. 2. 
Δ ρ α νδ άκη Ν. Β., Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Κυκλάδων, ΑΔ 21, 1966 (1968), 

Β' 2, σσ. 401 - 404 + πίν. 421 -431. 
— Εικονογραφία των Τριών Τεραρχών. Λόγος εκφωνηθείς τήν 30ήν Ιανουάριου 

1968. Φιλοσοφική Σχολή Ίωαννίνων, Ιωάννινα 1969, δον, σσ. 36+πίν. 14. 

— Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία Λακωνικής, ΑΕ 1969, σσ. 1-11 + πίν. ΙΑ . 
— Άγιος Παντελεήμων Μπουλαριών, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 -1970, σσ. 437 - 458 + 

είκ. 20. 
Δροσογιάννη ΦανήςΑ., Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Πελοπόννησου. 

Άνασκαφαί, ΑΔ 22, 1967 (1968), Β' 1, σσ. 219-222+πίν. 157. 

Εύαγγελάτου Σπ., Ιστορία τού θεάτρου έν Κεφαλληνίρ, 1600 - 1900, Αθήναι 1970, 

δον, σσ. 263 + πίν. ΙΘ' [ Βιβλιοθήκη Σ. Ν. Σαριπόλου, άρ. 5]. 

Ζ ή β α Δ. Α., Τό κάστρο τού Καραμπαμπα, ΑΕΜ ΙΔ', 1968, σσ. 247 - 262. 

Ζία Ν., Άγνωστοι τοιχογραφίαι εις Μητρόπολιν Μυστρα, ΑΛΑ 1, 1968, σσ. 238 - 

246+ είκ. 3. 
Ζ ί ε δ Ν., δοχηε ΚερΓεδεπίΕΐίοηδ οί ΒγζΕηίϊηε ΘεηίοΓδ, ΑΑΑ 2, 1969, σσ. 233 -238. 

ΟΕνΕτηοδ ΘοηδίΕΤίίΐηε, Βγζεηίίηε Τάου^άΐ από Αη, ε δείΐεοίϊοη οί Εδδαγδ, 
Ιηδίίίυίε ίοτ ΒχζεηΙίηε Εηά Μοάεπι Οεεελ δίυάΐβδ, Βείηιοηΐ Με33. ΙΧδ.Α 1968, 

δον, σσ. 139. 
ΚΕίολχτίδ Κ. ϋ., ΒγζΕΐιίΐηε Ιοοηο§ΓΕρίιγ Είκΐ «ΕϊΙιιγ£Ϊοε1» Τίηιε, ΕΓΚ I 4, 1968, 

σσ. 359 -363. 

— Τάε Εδδεηδε οί Οιίίιοάοχ Ιοοηο§ΓερΗγ, ΟΟΤΚ 14, 1969, σσ. 42 - 64. 

Καλοκύρη Κωνσταντίνου Δ., Ό άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης καί τά 
μωσαϊκά αύτού. Οί άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης καί ή εικονογραφία αυτών, 

ΕΕΘΣΠΘ ΙΔ', 1969, σσ. 91 -121 + πίν. 29, 
— Τό άστρον τής Βηθλεέμ εις τήν Βυζαντινήν Τέχνην (Είκονογραφική Ερμηνεία), 

Θεσσαλονίκη 1969, δον, σσ. 103 + πίν. (σσ. 107- 167). 

— Μνημεία τής Χριστιανικής Τέχνης τής Ελλάδος. Ό άγιος Δημήτριος καί οί 
άγιοι Απόστολοι τής Θεσσαλονίκης (Ή άρχιτεκτονική καί ή ζωγραφική των 
ναών), Θεσσαλονίκη 1970, δον, σσ. 37 + πίν. 29. 

— Προέλευσις των βυζαντινών μνημείων τού γεωγραφικού χώρου τής Μακεδο¬ 

νίας, τής Σερβίας καί τής Βουλγαρίας (Ή συμβολή τής τέχνης εις τήν αλή¬ 

θειαν), Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σσ. 51 + πίν. 41. 
Καρά Σίμωνος, Γένη καί διαστήματα εις τήν Βυζαντινήν Μουσικήν, Άθήναι 

1970, 8ον, σσ. 46. 
Καραμεσίνη-Οίκονομίδου Μαντού ς, Άθήναι - Αττική. Νομισματική 

Συλλογή Αθηνών, ΑΔ 22, 1967 (1968), Β' 1, σσ. 8 -13 + πίν. 6-8. 
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Κόκκινη Σπόρου, Ιστορικά μνημεία και λαϊκή αρχιτεκτονική στή Χαλκίδα, 
ΑΕΜ ΙΕ', 1969, σσ. 177-248 4- είκ. 99. 

Κονόμου Ντίνου, Εκκλησίες καί μοναστήρια στήν Ζάκυνθο, Άθήναι 1967, 8ον, 
σσ. 190 (4-2). 

Κουμπαρίδου Άναστ., Παραδόσεις περί διασώσεως φορητών εικόνων, Κυ- 
πριακαί Σπουδαί XXXII, 1968, σσ. 87- 97. 

Κουνουπιώτου Ε. Ν., Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Πελοποννήσου. Λα¬ 
κωνία, ΑΔ 22, 1967 (1968), Β’ 1, σσ. 222-224 4- πίν. 158. 

Κουρκουτίδου Ε., Βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου Καναλίων, ΑΑΑ 1, 1968, 
σσ. 147 - 151 4- είκ. 8. 

Κωνστα ντινοπούλου Γ. - Κ ό λ ι α Ε., Παλαιοχριστιανικά! και Βυζαντιναί 
ερευναι εις τήν Ρόδον, ΑΑΑ 1, 1968, σσ. 260-265. 

Κ ο η εί ε η ϋ ϊ π ο ρ ιι 1 ο 5 <3., Κ,Ηοάοδ. δίαόί υηά ΙαεεΙ, ΜϋηοΗεη - ΖΰποΙι, νετί. 
δοΐιηεΐΐ υπό δίείπετ, 1969, σσ. 15 4- είκ. 120. 

Λαζαρίδη Π., Μεσαιωνικά Αθηνών - Αττικής, ΑΔ 21, 1966 (1968), Β' 1, σσ. 112- 
120+είκ. 4. 

— Μεσαιωνικά Εύβοιας, ΑΔ 21, 1966 (1968), Β' 1, σσ. 236-241. 

— Μεσαιωνικά Φωκίδος - Φθιώτιδος, ΑΔ 21, 1966 (1968), Β' 1, σσ. 245-246. 

— Μεσαιωνικά Αιτωλοακαρνανίας - Ευρυτανίας, ΑΔ 21, 1966 (1968), Β' 2, σσ. 265 - 
275 + είκ. 5. 

— Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Αθηνών - Αττικής, ΑΔ 22,1967 (1968), Β' 1, 

σσ. 149-156+είκ. 7+πίν. 113-117. 

— Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Νομού Πειραιώς, Νήσοι Σαρωνικοϋ, ΑΔ 
22, 1967 (1968), Β’ 1, σσ. 157- 162 + είκ. 4 + πίν. 118 -123. 

— Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Κυθήροιν, ΑΔ 22,1967 (1968), Β' 1, σσ. 204 - 

205+πίν. 143. 

— Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Βοιωτίας, ΑΔ 22, 1967 (1968), Β' 1, σσ. 258 - 
259 + πίν. 172- 173. 

— Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Εύβοιας, ΑΔ 22, 1967 (1968), Β' 1, σσ. 288 - 
291 + πίν. 187. 

— Μεσαιωνικά μνημεία Φθιώτιδος καί Φωκίδος, ΑΔ 22, 1967 (1968), Β' 1, σσ. 292- 
294 + πίν. 192. 

Εεηιότοδ Ρ., υηρυόΐΐδήβά Θοϊηδ δίπιοΕ 3ί Οΐατεηίζε, ία Ιιηίίαίίοη οί Υεηεϋ&η όγ 
Βοόετί οί Τ&Γ&ηίο, δονεΓεΐβΐι οί ίόε Ρείοροηηεδε, Τταηδίείεά Β ε ί ί γ θετ¬ 

ά ί 3 Ε ο δ, Απίδίεπίεπι, ΗεΕΕοΓί 1969, σσ. 31 + πίν. 2. 

Λασσιθιωτάκη Κ., Εκκλησίες τής Δυτικής Κρήτης, Κρ.Χρ. ΚΑ', 1969, σσ. 
459 - 493 + πίν. ΟΒ' - ήΘ'- ΚΒ', 1970, σσ. 133 - 210 + πίν. ΙΓ' - ΟΔ'. 

Μ α κ α ρ ό ν α X. I., Ή Καμάρα, τό θριαμβικό τόξο του Γαλερίου στή Θεσσαλονίκη, 

Θεσσαλονίκη 1969, 16ον, σσ. 53 + είκ. 48 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, άρ. 107]. 

Μανούσακα Μ. I., Αί δύο προσοιπογραφίαι τού Γαβριήλ Σεβήρου καί ό ζωγρά¬ 

φος Εμμανουήλ Τζανφουρνάρης, Θησαυρίσματα 7, 1970, σσ. 7- 15 +πίν. Γ'. 

Μ έγα Γ. Α., (Μελέται Λαϊκής Αρχιτεκτονικής). Σκοποί καί μέθοδοι διά τήν ερευνάν 
τής λαϊκής οίκοδομίας, Λαογραφία ΚΤ', 1968- 1969, σσ. 3-12. 

— Θρςικικαί Οικήσεις. Συμβολή εις τήν έρευναν τής βορειοελληνικής αγροτικής 
οικίας, Λαογραφία ΚΤ', 1968 - 1969, σσ. 15 - 59 + εϊκ. 30 + πίν. ΙΑ. 

— Ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου, Λαογραφία ΚΤ', 1968- 1969, σσ. 61-87 + 
είκ. 15 + πίν. Η'. 
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Μ έγα Γ. Α., Θεσσαλικαί οικήσεις, Λαογραφία ΚΤ', 1968 - 1969, σσ. 95-201 + εικ. 

90 + πίν. ΜΤ'. 
— Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκανήσου, Λαογραφία ΚΤ’, 1968- 1969, σσ. -05 - 

264 + είκ. 36 + πίν. ΙΤ'. 
_ Ή ελληνική οικία. Ιστορική αυτής έξέλιξις καί σχέσις προς τήν οικονομίαν 

τών λαών τής Βαλκανικής, Λαογραφία ΚΤ', 1968- 1969, σσ. 271 -400-μ 

εϊκ. 75. 
— Ζητήματα έλληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, Λαογραφία ΚΤ', 1968 - 1969, σσ. 

415 -428. 
— Τό αρχοντικόν τού Σκούταρη τής Καστοριάς, Λαογραφία ΚΤ', 1968 - 1969, σσ. 

431 - 437 + είκ. 4 + πίν. 23 - 25. 
Μ ε ε ε δ Ο. Α., Εε ίυηζίοηε <3β1 ναδίΐόοίο ηβΐΐε οοιηροδίζΐοηε άεΐΐα οεδε ηΐδίΐοε εκοβ 

ε 1ε δΐιε τείεζίοηε οοη 1ε οεδε βΓβοε *ηίίοε, Λαογραφία ΚΤ', 1968 - 1969, σσ. 441 - 

446 + πίν. XVII. 
Μέ γ α Γ. Α., Αΐ Αγροτικά! οικήσεις τής Άνδρου, Λαογραφία ΚΤ , 1968 - 1969, σσ. 

451 - 486 + χάρτ. I + πίν. XVI - XXXVI. 
Μ 68* 8 Ο- Α., ϋόεΓίΐεΙβΓαηδ υηά Εηιβιιβπιηβ ίη άετ νοΙΕδετοϊιίίβΕίαΓ δϋάοδί- Ευτο- 

ρ&δ, Λαογραφία ΚΤ', 1968 - 1969, σσ. 489 - 502 + πίν. 24. 
__ ϋβεΓίίβίβηιηβ υηά Επΐ6ΐΐ6Γίΐη£ ϊη άβτ νοΙΕδετοίιίΙεΕίιΐΓ δίϊάοδί - Ειιτορεδ, ΖΒ 

VI, 1968, σσ. 74- 87 + είκ. 26. ? 
Μιχαλίδου Μ. Μεσαιωνικά Μακεδονίας, ΑΔ 21, 1966 (1968), Β' 2, σσ, 369 - 371 + 

πίν. 391 - 394. 
— Παλαιοχριστιανική Έδεσσα. Άνασκαφή βασιλικής Α', ΑΔ 23, 1968, σσ. 195- 

220, 308 - 309 + είκ. II + πίν. Β' - Γ'. 
— Αργυρά λειψανοθήκη τού Μουσείου Θεσσαλονίκης. (Κείίηυείιε εη είδοηί άιι 

ηιιΐδέβ <3ε ΤΗεδδ&Ιοηϊραε), ΑΑΑ 1, 1969, σσ. 48 - 49 + είκ. 1. 
ΜοσχοπούλουΓερ., Ήέν Κεφαλληνία εκκλησιαστική μουσική, ΠΓ'ΠΣ Β', 

σσ. 299- 303. 
Μ ο τ σ ε ν ί γ ο υ Σ π., Ή Βυζαντινή προέλευσις τής Επτανησιακής μουσικής, ΠΓ’ΠΣ 

Β’, σσ. 304 - 310. 
Μουτσοπούλου Κ. Νικολάου, Άνασκαφή τής βασιλικής τού.άγιου Αχίλ¬ 

λειου, δευτέρα (1966) καί τρίτη (1967) περίοδος έργασιών [= Επιστημονική 
Έπετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, 

σσ. 63 - 228 + πίν. 99 + χάρται. _ 
Μπόνη Κωνσταντίνου Γ., Οί άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος οί τών Σλάβων 

άπόστολοι καί ή βασιλική τού Άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Συμβολή πρός 
διαλεύκανσιν... τού οίκου τών άγιων καί έρμηνείαν... ψηφιδωτών καί επιγρα¬ 

φών τού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 141 + πίν. Θ' 

Μ π ο ύ ρ α X., Άγιος Στέφανος Ριβίου Ακαρνανίας, ΕΕΠΣ 3, 1968, σσ. 41 - 56.^ 

— Βυζαντινές «αναγεννήσεις» καί ή αρχιτεκτονική τού 11ου καί 12ου αίώνος, 

ΔΧΑΕ Δ' 5, 1969, σσ. 247 - 274. 
Ν ί Ε ο 1 & ιι Κ., ΑΓθΙι&6θ1θ8ίθ3ΐ Νε\νδ ίτοιπ Ογρπίδ, 1967, ΑΙΑ 72, 1968, σσ. 369 - 380 

+ πίν 4. 
Νικονάνου Ν., Καμαρωτός τάφος μετά τοιχογραφιών έν Θεσσαλονίκη, ΑΑΑ 2, 

1969, σσ. 178 - 182 + είκ. 2. 
Ξυγγοπούλου Ά., Τά ψηφιδωτά τού Ναού τού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη 1969, 16ον, σσ. 33 + είκ. 38 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άρ. 108). 
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Χγη^ορουΐοδ Α., Τίιε Μοδ&ίοδ οΓ ίΐιε ΘΗιιγοϊι οί 8ί. Βειηείπυδ &ί ΤΗεδδΕίοηϋα, 

Θεσσαλονίκη 1969, 16ον, σσ. 33 + εΐκ. 38 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπου¬ 

δών, "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άρ. 111]. 

ΞυγγοπούλουΑ., Τό άνάγλυφον τοΰ Παρορίου, Πελοποννησιακά Ζ', 1970, σσ 
125 - 128 + πίν. ΚΒ'. 

Ορλάνδου Αναστασίου Κ., Αί άγιογραφίαι τής έν Αθήναις Πύλης τοΰ 
Άδριανοΰ, Πλάτων Κ', 1968, σσ. 248 - 255. 

Η Αρχιτεκτονική και αί βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής μονής Θεολόγου Πά- 

τμου, εν Αθήναις 1970, 4ον, σσ. (4)+ 390-1- 102 Πίνακες. [Πραγματεϊαι τής 
Ακαδημίας Αθηνών, ΚΗ' 1970]. 

Π άλλα Δ. I., Ο Αγιος Όνούφριος Μεθώνης (Παλαιοχριστιανικόν κοιμητήριον — 

βυζαντινόν άσκητήριον), ΑΕ 1968, σσ. 119-176+ είκ. 47+ πίν. 3-8. 

Π α πάγε ωργίου Α., Είκών τοΰ Χριστοΰ έν τώ ναφ τής Παναγίας τοΰ Α ράκος, 

Κυπριακοί Σπουδαί ΧΧΧΠ, 1968, σσ. 45 - 55 + είκ. 1-4. 

Η παλαιοχριστιανική καί Βυζαντινή Αρχαιολογία καί Τέχνη έν Κύπρω κατά 
τά έτη 1967- 1969, ΑπΒ, περ. Γ', Λ', τεΰχ. 3-4, 1969, σσ. 81 -94. 

Ραρεάαΐίίδ Α., Ηε§ίο§Γ&Γγ ϊη Γείπίίοη ίο Ιεοηοοίαδίη, ΟΟΤΚ. XIV, 1969, σσ 
159- 180. 

Παπαδοπούλλου Θεοδ., Έπίμετρον εις τάς περί εικόνων παραδόσεις, Κυπρια¬ 
κοί Σπουδαί XXXII, 1968, σσ. 99-119. 

Ραραόορυΐοδ 5. Α., Εδδαΐ όΊηίεΓρΓέίαίΐοη άιι ΐόέηιε ΐεοηο§ΓερΗΐςυε ιΐε 1& ρα- 

ίεΓπίίε όεηε Γατί ΰγζαηΐΐη, ΘεΙιίεΓ 3Γ<±έο1ο§ίςιΐ6 18, 1968, σσ. 121 -136 + είκ. 10. 

Παπαχριστοδούλου Τ., Αρχαιότητες καί μνημεία Αργολιδοκορινθίας. Τυ¬ 

χαία εΰρήματα έκ περιοχής Αργους, ΑΔ 22, 1967 (1968), Β' 1, σσ. 183 + πίν. 132. 

Παρασκευαΐδου Χριστοδούλου, Ή Βυζαντινή μουσική ώς όρθόδοξος έκ- 
κλησιαστική ύμνφδία, Θεολογία ΜΖ', 1970, σσ. 425 - 427. 

Πασαδαίου Α., Παρατηρήσεις έπί τής αισθητικής αξίας τώνΘεοδοσιανώντειχών, 
ΑΕ 1968 (1969), σσ. 59-76. 

— Τό φέρον τήν επωνυμίαν «Τοκλού Ίμπραχήμ Ντεντέ Μεστζηντί» βυζαντινόν 
κτήριον, ΑΕ 1969, σσ. 80 - 124 + είκ. 10 + πίν. I. 

Πελεκάν ί δη Στ., Ανασκαφαί Φιλίππων, Πρακτ. Αρχαιολ. Έτ. 1967 (1969), σσ. 
70 - 82 4- είκ. 3 + πίν. 48 - 56. 

Ρείε+αηίόεδ δ., Βίε Μ&Ιβτεΐ όετ Κοηδίεηίίπίδοΐιεη Ζείΐ, Αλίεη 7. Ιηί. Κοπ§γ. οΗπδΙΙ. 
ΑγοΜοΙ. (ΤπεΓ 5-11 δερί. 1965) [δΐυόί εηίΐοΐιίίέ ειϊδί. 27], όεΐ ν&Ιίοαηο, 

Ροηί. Ιδί. Απ+εοΐ. Θπδί. υηά ΒβΓίίη, Οεαίδοΐιεδ ΑγοΙι&οΙ. Ιηδί. 1969, σσ. 215 - 
235 + πίν. 20. 

Πέτσα Φ., Αρχαιότητες καί μνημεία κεντρικής Μακεδονίας, ΑΔ 21, 1966 (1968), 
Β 2, σσ. 331 - 340 + είκ. 7. 

Προκοπίου Αγγ. Γ., Οί σχέσεις τής Δυτικής μέ τήν Ίόνιο Ζωγραφική (ΙΗ' αί.), 
ΠΓ'ΠΣ Β', 1967- 69, σσ. 318 - 325. 

Στάθη Γρηγόρη, Ή Βυζαντινή Μουσική στον Ελληνικό χώρο σήμερα, «Χρι¬ 
στιανικόν Συμπόσιον» Δ', 1970, σσ. 74 - 77. 

Σ τ ί κ α Ευσταθίου, Τό οικοδομικόν χρονικόν τής μονής Όσιου Λουκά Φωκί- 

δος, Αθήναι 1970 (Βιβλιοθήκη τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
άριθ. 65), 4ον, σσ. ια' + 299 + πίν. 184. 

Τσιγαρίδα Ε., Ειδήσεις έκ Θεσπρωτίας, ΑΑΑ 1, 1969, σσ. 43 -47+είκ. 5. 

Τωμαδάκη Ν. Β., Αγιοι Ανάργυροι. Παλαιός καθεδρικός ναός Χανίων, Αθήναι 
1969, 8ον, σσ. 36+ πίν. 5 + είκ. 3. 
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ΧαριτωνίδουΣ., Παλαιοχριστιανική τοπογραφία τής Λέσβου, ΑΔ 23, 1968 Α', 

σσ. 10 - 69, 299 - 300 + είκ. 30 + πίν. 3-33. 
Χατζηδάκη Μ., Βυζαντινόν Μουσεΐον, ΑΔ 21, 1966 (1968), Β' 1, σσ. 16 - 35 + πίν. 

7-58. 
— Αθήναι - Αττική. Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεΐον, ΑΛ 22, 1967 (1968), 

Β' 1, σσ. 16-33 +πίν. 12-62. 
Χατζηνικολάου-Μαραβά Αννης, 'Ιερας Μητροπόλεως Τρίκκης καί Στα- 

γών, εικόνες καί κειμήλια, Αθήναι 1969, δον, σσ. 54 + πίν. 30. 
Χριστοφιλοπούλου ΑΙκ., Τίνα αύτοκράχειραν είκονίζει ή έξ ελεφαντοστού 

πινακίς τοΰ έν Φλωρεντία Β2Γ§ε11ο; ΔΧΑΕ Δ' 5, 1969, σσ. 141 -148 + πίν. 2. 

ΨαριανοΟ Διονυσίου Λ., μητροπ. Κοζάνης, Ή Θεοτόκος έν τή όρθοδόξο) 

ύμνφδία, Πόνημα εΰγν. Β. Βέλλα, 1969, σσ. 309 - 339. 

Θ' — ΔΙΚΑΙΟΝ 

Γιαταγάνα Αγησιλάου, Νόβελλον, Νούβελλον, Ύπονόβολον, Παρνασσός ΙΒ', 

1970, σσ. 491 -493. 
Δέλλα-Ρόκκα Ίωάννου Ν., Τό δίκαιον τής Νάξου κατά τούς χρόνους τής 

Τουρκοκρατίας, ΕΕΚΜ Ζ', 1968, σσ. 426-481. Τ 
I δ ί 3 ν γ ΐ ά ί δ \ν. I, ΡΓ6το§3ίίνοδ οί +β Βγζ3πίΐηε Ρ2ΐπ2π+3ΐε ϊπ Κείαΐίοη \νίί!ι ίΗε 

οίΗετ ΟπεηάιΙ ΡαϋπΕΠ+αίεδ, ΟΟΑ 181, 1968 [I ρ3ίΓΪ2Γ02ΐ( οπεηίΕίΐ ηεΐ ρπιυο 

ιοίΐΐεηίο], σσ. 37 - 53. 
Κατσουροϋ Α ν τ. Φ., Ναξιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα τοΰ Που αίώνος, ΕΕΚΜ 

Ζ', 1968, σσ. 24- 337. 
Μάτση Νικολάου Π., Ό γάμος τής ύπεξουσίας κατά τό βυζαντινόν δίκαιον, 

ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969- 70, σσ. 34- 54. 
— Πραγματεία περί προγάμου δωρεάς έκδιδομένη έκ τοΰ ύπ άριθμ. 1430 κώδικος 

τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969-70, σσ. 55 -75. 

Μαυρουδή Εύσ. Τ, Αγιον Όρος. Ακρόπολις καί Κιβωτός τής Όρθοδοξίας. Τό 
νομικόν αύτου καθεστώς, ΕΕΝΟΕΠΘ ΙΕ', 1968, σσ. 125 - 137. 

Παπαδάτου Σταύρου Ίωσ., Τό πρόβλημα τοΰ άβατου τοΰ Αγίου Όρους, 

Θεσσαλονίκη 1969, δον, σσ. 155. 

Π ε τ ρ ι τ ά κ η I. Μ., Ή έπί τή βάσει τών Κανονικών Κειμένων ένότης τοΰ Αποστο- 
λικοΰ Σώματος. Ή αρχή τής προόδου έν τφ Κανονικφ Δικαίφ. (Ή ένότης έν τή 
έκκλησία), ΑΕΚΔ ΚΔ', 1969, σσ. 7-20. 

Τουρτόγλου Μ. Α., Κοινωνικαί τινες έπιδράσεις έπί τό βυζαντινόν δίκαιον, Έπε- 

τηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοΰΈλληνικοΰ Δικαίου τής Ακαδη¬ 

μίας Αθηνών 12, (1965) 1968, σσ. 169- 198. 

Τρωιάνου Σ. Ν., Νομοκάνων «Πάνυ ωφέλιμον καί πλουσιώτατον», ΑΕΚΔ ΚΔ', 

1969, σσ. 35 - 55. 
— Ή έκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 καί 1204, Αθήναι 1969, 8ον, σσ. 147 

[άνάτυπον έκ τής Έπετ. τοΰ Κέντρου έρεύνης καί ιστορίας τοΰ Έλλ. Δικαίου τής 

Ακαδημίας Αθηνών, 13 (1969)]. 

Τ γ ο] αη ο ε 8. Ν., «Καστροκτισία», Βυζαντινά 1, 1969, σσ. 39 - 57. 
ΟίίΓΥδοδ Ε., Ζητ Εηίδίε1ιυη§ όετ Ιη$ίϊίϋίΐοη άετ ΑυίοΚερόΕΐεη ΕΓζόίδΙΰιηεΓ, ΒΖ 62, 

1969, σσ. 263 - 286. 
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Ι' — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Ή μ έ λ λ ο υ Σ. Δ.. Παρατηρήσεις εις δημώδη παράδοσιν έκ Κρήτης, ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 

192- 197. 
— Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις. (Διατριβή επί διδακτορίμ ύποβληθεϊσα εις 

τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν Π.Α.), Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 164 [Βιβλιοθήκη τής 
έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, άρ. 52]. 

Κανακάρη Αντωνίου, Λαογραφικά τής Σίφνου. Τραγούδια τής αγάπης-να¬ 

νουρίσματα, ΕΕΚΜ Ζ', 1968, σσ. 614-641. 
Κατσούρη Έμμ. Άρτ., «Παραλογές» άπό τον Κυνίδαρον τής Νάξου, ΕΕΚΜ 

Ζ’, 1968, σσ. 752-768. 

Κληρίδου Ν., Δέκα Κυπριακά παραμύθια. Κυπριακοί Σπουδαί XXXII, 1968, σσ. 

201 - 226. 
Κοσμά Ν. Β., Ό Λαγκαδάς. Ιστορία - Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σσ. 136. 

[Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 29]. 

Λουκάτου Δ., Θαλασσινές παραδόσεις στην Επτάνησο, ΠΓ'ΠΣ Β', σσ. 58- 68. 

Μέγα Γ. Α., Ό Μιχαήλ Ψελλός ώς λαογράφος, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 57-66. 

— Άδάμ καί Χριστός εις τάς παραδόσεις τοΰ λαού, Λαογραφία 25,1967, σσ. 69 - 101. 

— Ό Ιούδας εις τάς παραδόσεις τοϋ λαοΰ, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 116-144. 

— Ό περί Οίδίποδος μύθος, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 145 -157. 

Μ © & α 5 Ο. Α., Βΐ© δα§6 νοη ΑΙΓεδίίδ, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 158- 191. 

— Β©γ Β&τΐΐοδβ ίηι ηβιΐβπεεΗίδοΙιεη Μάτοΐιεη, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 254-267. 

—- Β©γ υηι 5©ϊη 8θ1ιοη©5 \ν©ί1> Βεηβϊάεί©. Α&ΤΙι 465, Λαογραφία 25, 3967, σσ. 

268 - 283. 
— Β©γ δπεοόίεοΐιε ΜάΓοΗβηπιιίΓη υηά όετ Κεί&Ιο§ άετ μΓΪεεΙιίδοΙίεη Μϋυοίιεηνα- 

πεηίεη, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 298 - 305. 
— ΜάΓοΗεηδ&ΓΠΓηΙυηε υπό ΜάΓοΗεηΓοΓδοΙιυηβ ίη ΟπεοίιβηΙεΓκΙ δβίί άεηι ΤαίΐΓβ 1864, 

Λαογραφία 25, 1967, σσ. 306-315. 
— Βΐ© ΜοίΓεη αίε ίυηΙίΙίοηεΠει· ΡπίείοΓ 3ηι ηεαβπεοΐιίδοίιοη ΜάτοΙιεπ, Λαογραφία 

25, 1967, σσ. 316-332. 
— Βίε §π©ε1ιΪ8θΗ© ΕΓζάΗΙίπιάίΙίοη ία ά©Γ όγζ&ηίΐηΐ8θ1ιεη ΖείΙ, Λαογραφία 25, 1967, 

σσ. 333 - 343. 
_ Β©γ ΡΓ1©§6δο1ιη ά©8 \νεΜ§εί5ίεδ (ΑΤ 667). Είη© §π©ο1ιίδεΗε από όαίΕ&ηίδεΗ© 

Ρ&Γ&ΙΙεΙε, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 344-370. 
— Γε ρπδ© άε Οοηδίεϋίηορίε άεηδ Ια ροέδίε ©ί 1& ίπκϋίίοη ρορυΐαίτεδ §Γ©ες[ΐΐ6δ, 

Λαογραφία 25, 1967, σσ. 409-417. 
Μέγα Γ. Α., Μαγικαί καί δεισίδαίμονες συνήθειαι πρός αποτροπήν έπιδημικών νό¬ 

σων, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 481 - 533. 
— Έθιμα τής ημέρας τής μαμμής, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 534- 556. 

Μ © § & δ Ο. Α., II οαΓπενεΙ© ίη Οτεοίε, Λαογραφία 25, 1967, σσ. 557 -574. 

Παπαγεωργίου Τω. Κ., Τά φαρμακεία έν Κρήτη, Κρ.Χρ. ΚΑ’, 1969, σσ. 

234-248. 
Παπαμιχαήλ Α. I., Κοινά πολιτιστικά στοιχεία εις τήν λαϊκήν παράδοσιν τής 

Δωδεκανήσου καί τής Κρήτης, ΠΒ'ΚΣ Δ', σσ. 379-385. 
Παπαναούμ Δ. Ν., Λαογραφικά Σιατίστης, Θεσσαλονίκη 1968, δον, σσ. 78. [Μα¬ 

κεδονική βιβλιοθήκη, 27]. 
Παπαχαραλάμπους Γ. Χ.,Ή κόκκινη Μηλιά, ΕΚΕΕ II, 1968 - 1969, σσ. 9 -14. 
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Παπαχαραλάμπους Γ. X. Κυπριακαί παραδόσεις διά τήν τιμωρίαν ιερόσυλων. 

Κυπριακοί Σπουδαί XXXIII 1969, σσ. 181-187. 
Παπαχριστοδούλου X ρ. Ί., Λκξικογραφικά καί Λαογραφικά Ρόδου, ’ΛΟήναι 

1969, 8ον, σσ. 304 [Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εται¬ 

ρείας, παράρτημα άρ. 7]. 
Ρήγα Γεωργίου Α., Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός, τεύχος Δ , Υλικός βίος - Κοι- 

Βίο'- - Λατοεία - Δεισιδαιμονίαι - Λαϊκή ιατρική, Θεσσαλονίκη 1970, νΑΊνίΙΚΌι" 

8ον, σσ. ζ' -γ 478. 
Σεϊτανίδου Δ., Λαογραφικά Σουφλίου, ΑΘ 34, 1969, σσ. 315 - 336. 
Σ π υ ρ ι δ ά κ η Γ. Κ. - Π ε ρ ι σ τ έ ρ η Σ. Δ., Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Τόμος Γ', 

μουσική εκλογή υπό -, Άθήναι 1969, 4ον, σσ. V + 437 + δίσκοι [Ακαδημία 
Αθηνών. Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας, 

άρ. 10]. 
δ ρ γ γ ί ό & 1τ ί δ Ο., Γε 1έ§©ηό© ά© δείηί Οίδδίεη εΐιεζ 1©δ ρεαρίβδ όαίβετε εί ηΐδδ©, 

Αείεδ άυ ρτεπτίεΓ Γοη^έδ ίηίετη. άεδ έιαόεδ «εηϊμυοδ εί δυά-εδΐ ©ιίΓορόεηηεδ 

III, Ηίδίοίι·©, Σόφια 1969, σσ. 253 -257. 
ΧατζοπούλουΓ. Κ. Λαογραφικά χωρίου Άντρεάντων, ΑΠ ΚΘ , 1968- 69, σσ. 

16-63. 

ΙΑ' — ΚΩΔΙΚΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Βέικου-Σεραμέτη Κ., Ένα χειρόγραφο «Ερμηνείας τής ζωγραφικής Τέχνης», 

Ελληνικά 22, 1969, σσ. 238 - 239. 
ΒιιΙΙεΙίη &αα1γίίμυε άε 1ε όίί>1ϊο§ΓαρΗ!ε Ηεΐΐέηϊμυε, XXVIII, Αηηέ© όϊόΙίοβΓερΙιίίΐιι© 1967, 

Άθήναι 1969, 8ον, σσ. 736. 
Γριτσοπούλου Τ. Α., Σύμμεικτος κώδιξ έκ Κέας, Μνημοσύνη Β, 1969, σσ. 

472-473. 
Δ ε λ ι α λ ή Ν. Π., Τό πρωτότυπον τής διαθήκης του οσίου Νικάνορος τοϋ Θεσσα/,ο- 

νικέως καί τεσσαρα άλλα άνέκδοτα έγγραφα, Μακεδονικά 9, 1969, σσ. 243 - 

264 + είκ. 6. 
Δελτίον Ρουμανικής Βιβλιογραφίας (έπιμελείμ Μαρίας Παπαγεωργίου), 

Θεσσαλονίκη 1969, έτος Α', τεύχος 1, σσ. 54 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 

Τδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου]. 
Δελτίον Σλαβικής Βιβλιογραφίας [έπιμελεία Άθ. Άγγελοπούλου, Ί. 

Παπαδριανοΰ καί Ί. Λαμψίδη], Θεσσαλονίκη 1969, έτος Τ', τεύχος 25, σσ. 45 

[Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου]. 

Δελτίον Τουρκικής Βιβλιογραφίας (έπιμελεία Β. Δημητριάδη), Θεσσα¬ 

λονίκη 1969, έτος Γ', τεύχος 8, σσ. 51 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα 

Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου]. 
Θεοχάρη Μαρίας, Ίστορημένον χειρόγραφον έκ τής μονής Αγίου Γεωργίου 

τών Κρημνών Ζακύνθου, ΠΓ'ΠΣ Β , σσ. 281 - 291 + πίν, 10. 
Κ α β β α δ ά Σ τ ε φ. Δ., Ενθυμήσεις καί χρονικά άπό παλαιούς κώδικας χωρίων τής 

Χίου, Χιακή Έπιθεώρησις 8, 1970, σσ. 123 - 133. 
ΚεΕοαΠάί Ε1©ηί Ό., Βίε 2Π©οάίδθ1ι©η ΗαηάδεΗπίΐεη άετ ΠηίνεΓδίί&ΐδόΐό1ίοί1·ΐ6ΐ< 

ΜϋηοΗεη, ΒΖ 63, 1970, σσ. 1-9. 
Κακούρη Γεωργίου Μ., Κανόνες καταλογογραφήσεως. Επιλογή καί προσαρ¬ 

μογή έκ τοΰ Άγγλοαμερικανικοΰ Κώδικος 1967. Μέρος πρώτον. Αναγραφή 

καί έπικεφαλίδες, Άθήναι 1969, δον, σσ. 126. 
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Καρανικόλα Α. Σ., Κατάλογος χειρογράφων προερχόμενων έκ τής Σχολής Σύμης, 

Ελληνικά 23, 1970, σσ. 38 - 56. 

Κοηιίηοδ ΑΐΗ&ηεδίιιε, Ραοδΐιηΐΐεδ οί άαίεά Ραίηιΐεη Οοάΐοεδ. ^ίιίι αη Ιηίιτοάυοίίοη 
ϋχ ϋ. Α. Ζ & Κ γ 1Η ί η ο δ. Εη§1ίδ1ι νοΓδϊοη Όγ. Μ 3 ιΤί Ν ά ο ιι πι ΐ ά β $, 

Αίΐιεηδ 1970, 4ον, σσ. 132+ πίν. 176. 

Λαδά Γ. Γεωργίου και Χατζηδήμου Δ. Αθανασίου, Ελληνική Βι¬ 
βλιογραφία των έτών 1791 - 1795, Αθήνα 1970, 8ον, σσ. XIX + 431. 

Μ α ν ά φ η Κ. Α., Νέον χειρόγραφον νομοκάνονος τοϋ τύπου «πάνυ ώφέλιμον καί 
πλουσιώτατον», ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969- 1970, σσ. 466-472. 

Μαστροδημήτρη Π. Δ., "Αγνωστον χειρόγραφον τού Νομοκάνονος τοϋ Μα¬ 

νουήλ Μαλαξοϋ, ΕΕΒΣ ΛΖ', 1969 - 70, σσ. 337 - 342. 

Με£& ε Ο. Α., Ρ&δ χειρόγραφον Αάαηΐδ. Εΐη Βεΐίτεβ ζυ Οοΐ. 2, 13-15, Λαογραφία 
25, 1967, σσ. 102-115. 

Μ έ γ α Γ. Α„ Δύο χειρόγραφα τής Θυσίας τοϋ Αβραάμ, Λαογραφία 25,1967, σσ. 587-601. 

— Περί τών χειρογράφων τοϋ ποιήματος τοϋ Κρητός Γεωργίου Χούμνου, Λαο¬ 

γραφία 25, 1967, σσ. 653 -668. 

Μπουγάτσου Νικ. Θ., Βιβλιογραφία έλληνικοϋ θρησκευτικού τύπου (1826- 

1966), Θεολογία 40, 1969, σσ. 331 - 342’ 41, 1970, σσ. 489-498. 

Νικολοπούλου Π. Γ., Κώδικες τής Βατικανής Βιβλιοθήκης έκ τής Συλλογής 
Χαρ. Τσιμαράτου Γεννατά, ΠΓ'ΠΣ Β', σσ. 133 - 142. 

Νίεοίοροαίοδ Ρ. Ο., II οοάίοε ναίίο. §γ. 2605. Οορΐε όΐ άοοιπηεηίΐ Αεί ιηοηαδίετο 
άεΐ Ρ&ίίποη, Αΐίί 4° Οοη§Γ. δίοτ. Ο&Ι&ότεδε, Ν&ροΐΐ 1969, σσ. 71 -74. 

Νυσταζοπούλου Μ., Ό πατμιακός κώδιξ 838 : Λανθάνονχειρόγραφον τής Γραμ¬ 

ματικής τών Λειχουδών, ΠΓ'ΠΣ Β', σσ. 143 - 154. 

ΟΠίοηοαπάεδ Ν ί ο ο I η δ, Αοίεδ όε ϋίοηγδΐοιι. Ατοΐιϊνβδ άε ΓΑίΙιοδ, IV, Ραπ5 

1968, 8ον, σσ. 250 + πίν. 45. 

Π α τ ρ ι ν έ λ η X. Γ., Κρήτες συλλέκται χειρογράφων κατά τούς χρόνους τής Αναγεν¬ 

νήσεως, ΠΒ'ΚΣ Γ', σσ. 202 - 206. 

Π λ ο υ μ ί δ η Γ. Σ., Τά έν Παδούη παλαιά έλληνικά βιβλία (Βίόΐΐοίεεα υηίνεΓδΐί3Π3 - 

Βίόϋοίεοα Οίνίοα). Μετά προσθηκών εις τάς βιβλιογραφίας β. Γβ£Γ&πά καί Δ. 

Γκίνη - Β. Μέξα, Θησαυρίσματα 5, 1968, σσ. 204-248 + πίν. ΙΕ', ΙΤ'. 
— Τά παλαιά έλληνικά βιβλία τής βιβλιοθήκης τοϋ Έλληνικοϋ Ινστιτούτου Βενε¬ 

τίας. Μετά προσθηκών εις τάς βιβλιογραφίας β. Εε^ταπά καί Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, 

Θησαυρίσματα 6, 1969, σσ. 120- 156+πίν. Θ'-Ι'. 

Πολίτη Λίνου, Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Αγίου "Ορους. Α'. 

χειρόγραφα Μονής Κουτλουμουσίου, Έλληνικά 22, 1969, σσ. 74-105. 

— Χειρόγραφα δύο Ιδιωτικών Συλλογών. 1. Συλλογή Άναστάση Βρόντη. 2. Συλλογή 
Μουσικών χειρογράφων Β. Γιαννάκη,Έλληνικά 22, 1969, σσ. 106-115 + πίν. 2. 

— Δύο φύλλα από χειρόγραφο τοϋ «Πολέμου τής Τρωάδος», Έλληνικά 22, 1969, 

σσ. 227 - 234. 
Πολίτη Λίνου-Μανούσακα Μαν., Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογρά¬ 

φων Αγίου Όρους. Β' Χειρόγραφα Πρωτάτου, Έλληνικά 23, 1970, σσ. 11 -37. 

Π ο λ ί τ ο υ Έ λ. X ρ., Τό περιοδικόν «Φιλολογία». (Μικρασιατική βιβλιογραφία). 

Μικρασιατικά Χρονικά ΙΔ', 1970, σσ. 95-117. 

Σκουβαρα Ε ό α γ γ. Α., Όλυμπιώτισσα... Ή βιβλιοθήκη καί τά χειρόγραφα — Κα¬ 

τάλογος τών κωδίκων... Έγγραφα έκ τοϋ Αρχείου τής μονής..., Άθήναι 1967, 

8ον, σσ. κζ'+ 637+ Πίνακες (βλέπε πλήρη τόν τίτλον εις : Εκκλησιαστικήν 
Ιστορίαν). 
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8ΐ 3 ν Γ ο υ ΤΗ. Ο., Ροι+πι ϋδρεπδίαΐ &ηά Λ© δίανϊο Οαυεε, Αοίεδ άο ρΓεηιίεΓ ΟοηβΓέδ 
ΐηίβπι. άε5 έίικίεδ όβΙΚαπίςμιεδ εί δυ<3-εδΐ εατορέεηεδ ΠΙ, ΗίδΙοίτε, Σόφια 1969, 

σσ. 795 - 808. 
Στεργέλλη Π. Αριστείδη, Τό δημοσιεύματα τών Ελλήνων Σπουδαστών τοϋ 

Πανεπιστημίου τής Πάδοβας τόν 17° καί 18° αϊ. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα 
1970, 8ον, σσ. 264. 

Τσακοπούλου Αίμι λιανού, Περιγραφικός κατάλογος τών χειρογράφων τής 
βιβλιοθήκης τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γ' (Α') Θεολογικής Σχολής Χάλ¬ 

κης. Κωνσταντίνούπολις, 1968, 8ον, σσ. 298. 

Τσικνοπούλλου Ίωάνν. Π., Χειρόγραφον λόγου Συνεσίου, Κυπριακαί Σπου- 

δαί XXXIII, 1969, σσ. 229 -232+ πίν. I. 
Χατζηφώτη I. Μ., Εγχειρίδιο Βιβλιογραφίας, Άθήναι 1969, 12ον, σσ. 142. 

Έπετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, "Ετος ΛΖ' 36 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΣΕΙΡΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Οί παρακολουθοΰντες συστηματικές τάς έν Έλλάδι βυζαντινολογικάς σπουδάς 
όφείλουν νά πληροφορώνται περί τών νέων ειδικών περιοδικών, τά όποια έμφανίζονται 
είς τον έλληνικόν χώρον. Είναι άληθές ότι ήδη τά περιοδικά είναι πολλά, ή δέ φιλοδοξία 
τών διαφόρων τμημάτων τής έλληνικής γής νά έκδίδουν ίδια δημοσιεύματα, ούχί πάντα 
εις τό αυτό ύφος, διέσπασεν ήδη τάς προσπάθειας τών κεντρικών ιδρυμάτων όπως εμφα¬ 

νίσουν ένιαίως τήν Ελληνικήν Βυζαντινολογίαν. Πολλάκις δέ και είς περιοδικά δημο¬ 

σιεύματα μή βυζαντινολογικά (όπως τά περ. «Πλάτων» ή «Μνημοσύνη» ή τά «Ελληνικά» 

και ή «Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών») 

δημοσιεύονται άξιανάγνωστοι μελέται σχετικαΐ μέ τά βυζαντινά ή τά μεταβυζαντινά 
(μοναστήριολογία, ιστορία τής Εκκλησίας κλπ.). 

"Ηδη άναγγέλλομεν τήν έκδοσιν τών εξής νέων περιοδικών : 

1) ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ. Τοϋ Βυζαντινού Ινστιτούτου τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ('Ο 
πρώτος τόμος, 1969, έκαλύφθη ιδία διά συνεργασίας ξένων καί Ελλήνων άσχέτων 
πρός τό Ίνστιτοϋτον τούτο). 

2) ΕΠΕΤΗΡΙΣ τοΰ «Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών» έν Λευκωσία Κύπρου. Τόμος I 

(1967 -1968), τόμος II (1968 -1969) καί ό εσχάτως έκδοθείς τόμος III (1969 - 1970). 

Περιέχει καί ύλην σχετικήν μέ τήν περίοδον τής έν Κύπρφ Φραγκοκρατίας καί 
τήν Ιστορίαν τής Εκκλησίας τής μεγάλο νήσου. 

3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Δημοσίευμα «Πατριαρχικού ιδρύματος Πατερικών Μελετών», Θεσ¬ 

σαλονίκη (τόμος Α' 1969, Β' 1970), άξιολογώτατον θεολογικόν δημοσίευμα. 

Τό αυτό «Πατριαρχικόν "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών» τής Θεσσαλονίκης έκδίδει 
σειράν αυτοτελών δημοσιευμάτων υπό τον τίτλον «Άράλεκτα Βλατάδων», είς τήν όποιαν 
μέχρι σήμερον έχουν δημοσιευθή 5 βιβλία Ελλήνων θεολόγων (διατριβαί κλπ.). 

Έπί τή εύκαιρίςι σημειώ ότι τό όμοίως έν Θεσσαλονίκη, άλλ’ υπό τής Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών (Τδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου) δημοσιευό- 

μενον άγγλόγλωσσον περιοδικόν Β&ίέ&η δίιιάΐεδ (τόμος 10, 1969), περιέχει πάντοτε βυ¬ 
ζαντινήν ή μεταβυζαντινήν ύλην (ίδίρ. ιστορικήν). 

Μολονότι φερόμενα ώς έκδιδόμενα είς τά οικεία Πατριαρχεία Αλεξάνδρειάς καί 
Τεροσολύμων, τυποϋνται ήδη έν Άθήναις τά γνωστά παλαιά περιοδικά «Εκκλησιαστι¬ 

κός Φάρος» καί «Νέα Σιών», συνεχίζοντα όπωσούν τήν έκδοσίν των (ό ΕΦ. είχε δια¬ 
κοπή άπό τοΰ 1949). 

Τό άπό τού 1889 έκδιδόμενον έν Άθήναις περιοδικόν τής Επιστημονικής Εταιρείας 
«Άθηνα» (τόμος ΟΑ', 1969 -1970* Ευρετήριον τών τόμων 1 -45), έκδίδει άπό τού 1963, 

«Σειράν διατριβών καί μελετημάτων», είς τήν όποιαν έξεδόθησαν μέχρι τού 1970 δέκα 
αυτοτελή βιβλία, τό ήμισυ τών όποιων αφορά καί είς τό Βυζάντιον (Κ. Άμαντος, *ΑΘ. 
Κομίνης, Π. Νικολόπουλος, Κ. Α. Μανάφης, Άλυ Νούρ.) 
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Έτέραν λαμπράν σειράν ήρχισεν έκδίδουσα άπό διετίας ή Φιλοσοφική Σχολή τού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ύπό τον τίτλον «Βιβ?Λθϋήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου», όπου δη¬ 

μοσιεύονται διδακτορικά! διατριβαί αριστούχων τής Φιλοσοφικής Σχολής, άναφερό- 

μεναι είς τό Βυζάντιον, τήν Φραγκοκρατίαν κά. βυζαντινολογικά θέματα. Έκ τής δεκάδος 
τών έκδοθέντων ήδη βιβλίων σημειούμεν τάς διατριβάς τού κ. Παναγιώτου Μαστροδη- 

μήτρη περί Νικ. Σεκουνδινού, τής δίδος Χρύσας Μαλτέζου περί τών Ενετών βαΐλων 
Κωνσταντινουπόλεως καί τού κ. Θεοχ. Δετοράκη περί τών Κρητών άγιων μέχρι τής 
Άραβοκρατίας, πάσας έκδοθείσας έντός τού 1970. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

«Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ, 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΛΑΒΙΚΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ» 

Τό Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου έν συνερ¬ 

γασία μετά τοΰ Τδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου τής Εταιρείας Μακεδο¬ 

νικών Σπουδών διωργάνωσεν έν Θεσσαλονίκη άπό τής 24ης μέχρι τής 29ης Αύγούστου 
3969 διεθνές συμπόσιον ύπό τον τίτλον «Ό αύτοκρατορικός θεσμός είς τό Βυζάντιον, 

είς τον Δυτικόν καί είς τον Σλαβικόν Μεσαίωνα». ι 
Τήν έναρξιν τού συμποσίου έκήρυξεν ό πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί¬ 

κης Στ. Καψωμένος, τήν 25ην Αύγούστου δΓ εμπνευσμένου λόγου. Ακολούθως έχαιρέ- 

τισαν τούς συνέδρους διά θερμών λόγων ό πρόεδρος τοΰ Τδρύματος Μελετών τής Χερσο¬ 

νήσου τοΰ Αίμου καί τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών καθηγητής Χαρ. Φραγκίστας, 

ό όμότιμος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Σόφιας V. Βεδενίΐεν, ό καθηγητής τοϋ 
Πανεπιστημίου τοΰ Καΐμπριτζ Α. Η. Μ. Ιοηεδ, ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής 

Κολωνίας Β. Καύίη κά. 
Μετά τήν έναρκτήριον τελετήν, έγένοντο ύπό τήν προεδρίαν τού καθηγητοΰ τοΰ 

Πανεπιστημίου τής Όξφόρδης 3. ΟΠ1 αί κάτωθι άνακοινώσεις : Τοΰ Α. Η. Μ. Ιοηεδ, 

Τήε Ειώρβγογ επά Ιύε ΟιιιγοΙι ίϊοηι Οοηδί&ηΐίηε Ιο ίιιείίηίδη. Τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπι¬ 

στημίου τοΰ Βουκουρεστίου καί άκαδημαϊκοΰ Ε. ΟοηάιΐΓ&οΙιί, Τταάίίίοη εί ίηηο- 

ν&Ιίοη ό&ηε 1ε Ιέ§ίδ1ίΚίοη άε Εεοη 1ε 8&§ε. Τοΰ V. Β ε δ ε ν I ί ε ν, Όι& \νίεόβΓ5ρίε1ιπι§ όει- 

Καίδεπόεε ύεϊ όεη ΡΓοίοόυΙβατεη. 

Τό άπόγευμα τής αυτής ήμέρας τό συμπόσιον συνεχίσθη, άνεκοίνωσαν δέ : 'Ο 
1. ΟΠΙ, ΕιπρεΓΟΓ ΑπόΓοηίουδ II εαό ΡαΙπ&ΓεΙι Αίίιαη&επίδ. 'Ο αρχιμανδρίτης Σ. Χαρ- 

κ ι α ν ά κ η ς, ϋΐε 8ίε1Ιυη§ όεε Καίεετδ ΐπ <3ετ όγζ^ηΐΐηίεείιεη ΟεϊδίΪ£ίςείί όοβτη&ίΐδοΐι 
§εδε1ιεη. Ό I. Μ. Π ε τ ρ ι τ ά κ η ς, τοΰ έν Άθήναις Αρχείου Εκκλησιαστικού καί 
Κανονικού Δικαίου : ΙηΙεπυέάϊαΙίοηδ όγηεηιίρυεδ άεδ ειηρετευΓδ όγζεηίΐηδ ό&ηδ Ιεδ 
αΓΙαίτεδ εεείέδίεδίίςυεδ. Ό διευθυντής τοΰ Κέντρου Μακεδόνων Σπουδαστών τής Εται¬ 
ρείας Μακεδονικών Σπουδών Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η ς, Εε ρΐαεε όε ΤεπιρετεαΓ ά Βγ- 

ζεηεε ρεηά&ηί Ιεδ Οοπεΐΐεδ Οεοαπιέηϊςμεδ. 
Κατά τάς υπολοίπους ημέρας τό πρόγραμμα τοΰ συμποσίου εΐχεν ώς άκολούθως : 

26 Αύγούστου. Ύπό Κ. Κ ο ε α - Ρ α ϊ §, τοϋ Πανεπιστημίου τής Βαρκελώνης, 

Οίΐ3δ υ ι-επώιίδείεηοίαδ όΐόΐϊο&δ επ Ι&δ Απ&ίοΓΟδ £πε£<ΐδ ιυ&δ ρπαιΐΐϊναδ. Ύπό τοΰ έπιστη- 

μονικοΰ συνεργάτου τοΰ Ινστιτούτου τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης τής Ρουμανικής 
Ακαδημίας τών Επιστημών Ρ. δ. Ν α § I α γ ε 1, Οοηδίόεπιΐίοηδ δΐιτ Γϊόέε ϊπηρέπ&ΐε εΐιεζ 
Ιεδ Κοιιτηαϊηδ. Ύπό τής έπιστημονικής συνεργάτιδος τοΰ Βαλκανολογικοΰ Ινστιτού¬ 

του τής Σόφιας V. Τ&ρΕον3-Ζ3ίιηον&, ΕΤάεε ίπιρέπαϊε έ Βχζαηοε εί 1ε ΐΓεόί- 



564 Είδήσέιζ 

ίΐοπ έίαΐϊηαε Βυ3§3Γ© αυ ηιογεη &%&. Ύπό τοϋ διευθυντοϋ τοϋ Νομισματολογικοΰ ινστι¬ 

τούτου τής Ρουμανικής * Ακαδημίας των Επιστημών I. Β 3 γ π ε 3, δε©αιιχ Β©δ εηιρε- 

ΓβιΐΓδ Βγζ&ηίίπ5 ΒβεοανεΓίδ εη Κουπιαηΐε. Ύπό τοϋ έπιστημονικοΰ συνεργάτου τοϋ Ινστι¬ 

τούτου Νοτιοανατολικής Ευρώπης τής Ρουμανικής Ακαδημίας των Επιστημών Ε. 

δίαηεδοιι, Εεδ ίοπηβδ Βε εοηίεείαΐίοη Βε ΓίΒεε ήηρέπ3ΐ© αυ XI6 δΐέοΐε. Ύπό τής 
επιστημονικής συνεργάτιδος τοϋ έν Άθήναις Βασιλικοϋ Ιδρύματος Ερευνών Β. Πα- 

πούλια, Πιε ^πεείιίδείι© υηίνβΓδαΙΐδίηυδ υηΒ Γόηιίδείι© Κ&ΐεεπόεε. Ύπό τοϋ καθηγητοΰ 
3. Ύ. Β 3 γ λ © γ, ΤΗ© ρΓοόΙεηι οί Αρραηα^εδ ίη Βγζαηΐίυπι Βυπη£ Βιβ Ρα1εοΙο§αη ΡεποΒ. 

27 Αύγούστου. Ύπό ϋ. Α η § ε 1 ο ν, καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου τής Σοφίας, 
ϋβετ Βίε ϊΒεοΙοβΐδεΙιεη ΟπιηΒΐ3§©η Β©γ Κόηί^δίιειτδεήαΓί ΐιη ιηίίΐεΐαΐίεπδείιβη ΒυΙ^απεη. 

Ύπό Κ. Π. Κ ύ ρ ρ η, τοϋ έν Λευκωσία Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, ΤΒβ 
ΌίεΙιοίοπίΥ οί Ιιηρεπ3ΐ Ιηείϊίαίΐοη ίη ΐύε Βγζ3πΐΐηε ΕταριΥε Βυπη§ ώε ΡεποΒ 1341 - 1354. 

Ύπό Ο. 11 ΐ ε 5 ε ιι, τής Ρουμανικής Ακαδημίας τών Επιστημών, ΕΉέπΐ3§© Βε ΓίΒέ© 

ΐπιρέπαΐ© Βγζ&πίϊπε Β3Πδ Ι& ηίΐίηίδπιαίίηυε εί 13 5Ϊ§Π1ο§Γ3ρ1ιίε τουιπ&ΐηδ &υ ηιογεη &§β. 

Ύπό Ύ. Ε. Κ 3 ε §ί, καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Σικάγου, ΤΗβ ΕπιρεΓΟΓ’ε 
Κεΐ3ίΐο»δ ινίίΗ Βίε Βγ23πΐίηε Ατιπγ. Ύπό Βασιλείου Λαούρδα, Διευθυντοϋ τοϋ 
'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου, Τάοηι&δ Μ3§ΐδίΓ0δ οη Κίηβδίπρ. 

Ύπό Π. Χρήστου, καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΤΙιε Μΐδδΐο- 

η3Γγ Τ3δ1ε οΓ Βίε Βγζ3ηίίηε ΕπιρεΓΟΓ. Ύπό Ρ. δείιτείπει-, τοϋ Πανεπιστημίου 
τοϋ Μονάχου, Ζιιγ Βεζείούηυη§ ΐϊίεμαδ υπό ηιε§35 ϋαδΐίευδ ίη Βετ όγζ&ηίΐηϊδθίΐ6η Κ&ί- 
δεΓίίίυΙαίυΓ. Ύπό Σ. Τ ρ ίο ι ά ν ο υ, του έν τή Άκαδημίςι Αθηνών Αρχείου 'Ιστορίας 
τοϋ Δικαίου, ϋίε δοηΒεΓδΙείΙυηβ Βεδ ΚαίδεΓδ ιοί Γηΐΐι- υπό ΓηίίΙε1όγζ3ηΒηίδε1ιεη ΚίτεΙιΙίοΗεη 
ΡΐΌζεΒ. Ύπό Τ ω ά ν ν ο υ Αναστασίου, καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα¬ 

λονίκης : Αί περί αύτοκράτορος άντιλήψεις εις τούς βίους τοϋ Κυρίλλου καί Μεθο¬ 

δίου καί ύπό Β. Κ υ 5 ί η, ΎεδΜΙΒ είυόίεΓεη ννίτ ό&ε ύγζ&ηΙίηΐδε1ιε ΗειτδεΙιεηόίΙΒ υπό 
νναε εδ όετ ΟεβεηνναιΙ ζυ δα§εη ? 

28 Αύγούστου. Ύπό Ο. Κ γ ε 5 ΐ ε η, τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης, Ζιιγ Ρεπί- 
ηεηζζείΐε όετ όγζαηΐίηίδε1ιεη ΚδϊδεπιιΙίΐιηΒε. Ύπό Ε. Τ γ α ρ ρ, τής Αύστριακής Ακα¬ 

δημίας τών Επιστημών, Η&ΐίε 03δ Πίβεηίεεροδ υΓδρηΐηβΙίεΙι είπε δηΒΙίαίδβΓίίοΙιε Τεη- 

όεηζ? καί ύπό Κ.. \ν. Η&Πΐε, Τοιιΐδ XIV όεΐινεεη ΗεΓοίδηι ειηΒ Ιΐιε ΜέΙϊεΓ όε Κοί. 
Μετά τάς άνακοινώσεις ταύτας, ό καθηγητής Χαρ. Φραγκίστας, ύπό την ιδιότητά 

του ώς προέδρου τοϋ Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου καί τοϋ Κέντρου 
Βυζαντινών Ερευνών, έκήρυξε τήν λήξιν τοϋ συμποσίου καί έξέφρασε τάς εύχαριστίας του 
πρός τούς συνέδρους διά τήν συμβολήν των πρός έπιτυχίαν τοϋ συμποσίου. Τόν Φραγκί- 

σταν διεδέχθησαν είς τό βήμα οί καθηγηταί Η. Ηυη§ετ, Κ. Ύ. Η&πΐε, 3. ΟΠ1 καί V. 

Βείενίίεν, οί όποιοι συνέχαρησαν τούς διοργανωτής διά τήν έπιτυχίαν τοϋ συμποσίου. 

Μετά τό τέλος τοϋ συμποσίου, οί σύνεδροι έπεσκέφθησαν τήν μονήν Βλατάδων 
καί τό έν αύτή προσφάτως ίδρυθέν Πατριαρχικόν Κέντρον Πατερικών Μελετών, ακο¬ 

λούθως δέ μετέβησαν είς Καστορίαν, διά νά ΐδουν τήν πόλιν, ή οποία γέμει βυζαντινών 
μνημείων. Οί σύνεδροι έπέστρεψαν είς τήν Θεσσαλονίκην τό άπόγευμα τής έπομένης 
ή μέρας. 

(Θεσσαλονίκη) 
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 

Είς τήν μελέτην του Σ. I. Κ ο υ ρ ο ύ σ η, Αΐ αντιλήψεις περί τών 
εσχάτων του κόσμου..., προσθετέα τά έξης : 

Σελ. 212, σημ. 2. Πβ. καί Ρ. I ΰ γ δ 3, ϋόεε Βίε ΟτυηΒΙα§εη Βει· ΑδίΓοΙο^ϊε, Ηεΐίίιοη 7, 

1967, σσ. 63 - 80. 
Σελ. 213, σημ. 3. Πβ. καί Ε. Ρ ε η δ I β γ, ΕευΒεδ οοηδίαηίίηοροΐίί&η&ε, Μϋηείιεη 1968 

[Μίδοβίΐεηεδ ΒγζαηΒη& Μοηαοεηδΐε, 9], σσ. 112-117. 
Σελ. 217, σημ. 1. Μετά τήν παραπομπήν V, 15:216,4-5 (Β© Βοογ) προσθετέον : ’ πβ. 

αυτόθι καί VII, 6 : 255,25-256,5 (Β© Βοογ). 

Σελ. 218, σημ. 2. Γενικώς περί τών άπόψεων τών λόγιων επί τής πτώσεως τοϋ Βυζαντι¬ 

νού κράτους βλ. καί 11ι ο γ § © ν 0 © π 1ί ο, ΤΗ© Όελίίηε οί Βγζ3ηίίιιπι δεεη Βιγοιι§Η 

Βι© Εγ©δ οί ΐίδ ΙυΙοΙΙβοίυεΙδ, ΏΟΡ 15, 1961, σσ. 167- 186. 

Σελ. 222. Τάς απόψεις περί συντέλειας τοϋ κόσμου ληγούσης τής ζ? χιλιετίας δέν φαίνε¬ 

ται ότι έγκρίνει καί ό άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συμεών (ΐ 1429), οστις εις 
έρώτησιν : «Είς τό τέλ.ος τών επτά αιώνων γενήσεται τό τέλος η έν τω όγδόφ αΐώνι; 

ή πότε εσται;» άπήντησε : «Περί τών επτά αιώνων λέγεται τοϊς πολλοϊς' 6 δέ γε 

θείος ΤΙανλος ονχ επτά φησιν, άλλ’ ότι Κύριος εγγύς... άλλ* ον χρή προσδοκάν 

τούτο φνσικώς μόνον δφείλειν γενέσθαι, άλλ* ότι ό ποιήσας και μετασκευάσει πρός 

τό συμφέρον, οτε βούλεται, και ώς βούλεται...» (ΡΟ 155, στ. 880 Α - Θ). 

Σελ.. 223, σημ. 1. Πβ. καί 3 ο 1ι η \¥ ο γ 11 © γ, Τή© Ύ&γγϊογ - ©πιρβΓΟΓ οί ΐΐιε ΑηΒΐ'ενν 
δαίοδ Αροοαίγρδ©, Αη. ΒοΙΙ. 88, 1970, σσ. 43 - 59. 

Αυτόθι, σημ. 3. Είς τήν οικογένειαν τών Μακρεμβολιτών προσθετέος καί ό Μιχαήλ 
Μακρεμβολίτης ύπογραφόμενος έν πρακτικώ περί τό 1300 ώς «δ δούλος τον κρα- 

ταιοϋ και άγιον ημών ανθέντου και βασώέως δονξ και άπογραφεύς τής νήσου Λή¬ 

μνου Μιχαήλ ό Μακρεμβολίτης». Σ. Ε ύ σ τ ρ’α τ ι ά δ ο υ, Ιστορικά μνημεία τοϋ 
νΑθω, Ελληνικά Β', 1929, σσ. 382 - 383. 

Σελ.. 240, στ. 92.  ένησχυμμένους. 'Η γραφή τοϋ κωδικός είναι ένηαγυμένους. Δέν 
άποκλείεται ή όρθή γραφή νά είναι ένισχημένονς αντί ένησχυμμένονς, ήτοι με¬ 

τοχή παρακειμένου τοϋ ένίσχομαι άπαντώσα ήδη παρά Θεοφ. Συνεχ. 27,13- 166,14 

(Βοηη) καί τόν ιδ' αί. έν χρυσοβούλλφ τοϋ Ανδρονίκου Β” «.. .ει τις έγκλήμασιν 
έλεγχθείη επ αλήθειας ένισχη μένος», V. Ε 3 υ γ © π I, Ε©δ §Γ3πΒεδ ΟΓΪδεδ Γ©1ΐ- 

2ί©υδ©3 3 Βγζ3ηο©, Β. δ. Η. Αθ3Β. Κουπιαίπε XXVI, 2, 1945, σ. 301, καί παρά Τω. 

Χούμνω, έπ. Τ' : «και τούτων πάντων τών κακών, οίς ύτζ οίνον έν ί σ χην τ α ι, 

μία λύσις, ύπνος...», 3. Ρ. Β ο ί δ δ ο η 3 Β ε, Α. Ν., σ. 217. Τύπος σννισχημένος 
άπαντά παρά Παχυμέρει II, 426, 6 (Βοηη). Πβ. καί δί. Ρ 3 α 1 ί © δ, ΟΓ&ιηηιαΐϋί 
Β©γ όγζ3ηΐίηϊδθίιεη ΟίΓοπίΚεπ, ΟοΙίίη§εη 1913, σσ. 208, 233. 

Σελ. 242. Τό ότι ή έν τω κώδ. ν&Ι. §γ. 112 μονωδία εις τήν άγίαν Σοφίαν δέν παρέχεται 
είς τελικήν μορφήν άντελήφθη καί ό μεταγενέστερος συντάκτης τοϋ πίνακος περιε¬ 

χομένων τοϋ κώδικος, όστις έν φ. 1Γ γράφει : «Μονωδία επί τή πτώσει τής άγιας 

Σοφίας, ή άρ. 'Ω γη καί ήλιε' ατελής». 

Σ. I. Κ. 
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Έν τη μελέτη του Φ. Κ. Μ π ο υ μ π ο υ λ ί 6 ο υ, Τα επιγράμματα του 

Ίακ. Διασσωρίνου, σ. 366 σημ. 1, νά προστεθη : 

Ή αρχή τοΰ επιγράμματος ευρηται καί έν έπιγράμματι του Ίω. Μινδονίου : «Τώ 
άγιωτάτω άρχιερεΐ Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ Διονυαίω», τφ προτασσομένω τοΰ βιβλίου : 

«Αι άνήκονααι άκολουθίαι τώ *Ιοννίω μηνί... 1558». (Πρβλ. Επί. Ε ε § γ 3 η <3, Βΐβΐίο- 

ΐμαρΒίε ΗεΙΙέηίιμιε... XV-XVI 5., ί. II, σ. 187): 

'ΕΡΑαδικών χαρίτων τό κλέος βαρύς ώλεσεν αιών 
βαρβαοικοίς δαμάσας ήθεσιν άγλ^αΐην. 

Επίσης έν σ. 368 σημ. 3, νά προστεθη : 

Ό στίχος 4 τοΰ ύπ’ άρ. ια έπιγράμματος (έκδιδομένου, κατωτέρω, έν σσ. 371 - 372) : 

Ρωμαίων τε τύχην και Δανών καμάτους 

αντιστοιχεί πρός τον στίχον 6 τοΰ όπ’ άρ. α' έπιγράμματος τοΰ αύτοΰ Διασσωρίνου : 

'Έργματα Ρωμαίοι και. Δαναών καμάτους. 

Φ. Κ. Μ. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ’ ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

Λεία Οαδδϊεα ΙΙηίνεΓδΐί&Ιϊδ δεΐεηήαηιηι Οεάτεοεπΐεπείδ, V, 1969 (ϋεάΓεοΐη). 

* Αθήνα, ΟΑ', 1969 - 1970 (Άθήναι). 
Αηαΐεεία ΒοΙΙαηάίβηα, 87, 1969- 88, 1970 (Βπιχείΐεδ). 
Αρχείο ν Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, ΚΔ', 1969· ΚΕ', 1970 (Άθήναι). 
ΒοΙΙεΙΙίηο άεΐΐα Β. Οτεεα ά\ θΓ0«είεΓΓ3ί3, π. εεπε, XXIII, 1969· XXIV/!, 1970 (ΟτοΙία- 

ίεΓΓ3ί&). 
Βυζαντινά, I, 1969 (Θεσσαλονίκη). 
Βγζ&πίΐηϊδθίιε ΖείίδοΒπΛ, 62, 1969· 63, 1970 (Μϋηεϊιεη). 

ΒγζαηίίηοΒυΐ83.ΓΪ03, III, 1969 (δοΓίε). 

Βγζ3ηΙίηοδ1&νΐε3, XXX, 1969* XXXI/1, 1970 (ΡΓ3§υε). 

Βγζ3ηΙϊοη, XXXVIII/2, 1968* XXXIX, 1969 (ΒΓαχεΙΙεδ). 

ΟΤΑΡΜΗΑΡ, XIX, 1968· XX, 1969 (Βεοβίηά). 
Ουπι63Γίοη ΟαΕδ ΡαρεΓδ, 22, 1968· 23 -24, 1969 - 1970 (\ν&8ΐιϊηβΙόη). 

Ελληνικά, 22, 1969’ 23, 1970 (Θεσσαλονίκη). 

Εηιεπία XXXVII, 1969· ΧΧΧνΠΪ, 1970 (Μαάπά). 
Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΙΘ', 1968 - 1969· 

Κ', 1969 - 1970 (Άθήναι). 
ΟτεεΚ- Κ.0Π13Π 3ηά ΒνζαηΙϊηε δίικίίεδ, 9/4, 1968· 10, 1969' 11/1-3, 1970 (ΌιιγΙήπι). 

Ηπειρωτική Εστία, ΙΗ', 1969 (Ιωάννινα). 

Ηαπιαηΐΐαδ, XIX - XX, 1967- 1968 (€οϊιπ6γ3). 

Θεολογία, ΛΘ'/4, 1968· Μ', 1969' ΜΑ'/ί - 3, 3970 (Άθήναι). 
Θησαυρίσματα, 5, 1968' 6, 1969 (Βενετία). 

ΐΓέηί^οη, ΧΕΙΙ, 1969' ΧΕΙΙΙ, 1970 (Οιένέίο§ηε). 
ΙαΒιΒυοΙι άετ Οδίεη-είείπδοΐιεη ύγζ3η1ίηί5ε1ιεη ΟεδεΙΙδοΗαΛ, XVIII, 1969" XIX, 1970 (Ογ3Ζ - 

\νίεη - Κόΐη). 
Ιουτηεΐ οί ΗεΙΙεηΐε δίαάίεδ, ΕΧΧΧΙΧ, 1969’ ΧΟ, 1970 (Εοηάοη). 
Ιοατηαΐ οί \ν3Γ6υΓ§ 3ηά Θοιπ^αίά ΙηδΙΐίαίεδ, XXXII, 1969· XXXIII, 1970 (Εοηάοη). 

Κληρονομιά, 1, 1969· 2, 1970 (Θεσσαλονίκη). 
Κρητικά Χρονικά, ΚΆ/1, 1969· ΚΒ'/Ε 1970 (Ηράκλειον). 

Κυπριακοί Σπουδαί, ΑΒ’, 1968* ΛΓ', 1969 (Λευκωσία). 

Μακεδονικά, Η', 1968* Θ', 1969 (Θεσσαλονίκη). 
ΜϊίΙείΙυη§εη άεδ άειιίδοΗεη 3Γε1ΐ3βοΙθ£Ϊδθ1ιεη Ιπδίϊίυίδ (Γοεπιίεεήε Αΐ>1εΐ1υη§) 76, 1969 

77, 1970. 
Μνημοσύνη, Β', 1968- 1969 (Άθήναι). 
Νέα Σιών, ΞΓ', 1968· ΞΔ', 1969 ('Ιεροσόλυμα -Άθήναι). 
Νοανεΐΐε Κ,ενιιε Τΐιέο1θ£Ϊηιιε, 91, 1969' 92, 1970 (Εοιινβίπ). 

Οπεπΐ3ΐί3 ΟιΠ5ΐί3Π3 Ρεποάίοβ, XXXV, 1969· ΧΧΧνΐ/1, 1970 (Κοιπα). 

Παρνασσός, ΙΑ', 1969· ΙΒ'/Ι - 3, 1970 (Άθήναι). 
ΡΓθθεεάΐπ§δ οί- ίϊιε Κογ»1 Ιπ'δΐι ΑεεάειπΥ, 67 εεοΐ. Ο 4, 5, 1969· 68 εεεί. 0 1,2, 1969· 69 

5601. 0 1-4, 1970 (ΟιιΒΙίπ). 
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ΚονίδίΗ ά& ΗίδΙοΐ'ίε §ί Τβοπβ ΙϋβητΚ, 18, 1969· 19, 1970 (ΒυοιΐΓε§Ιΐ). 
Κεναε άΉίδίοΪΓβ Εοοίέδϊεδίίςυε, ΕΧΐν, 1969* ΕΧΨ, 1970 (Εοιιν&ΐη). 

Κενυε άεε Είικίβδ Β^ΖΕηΐϊηεδ, XXVII, 1969· XXVIII, 1970 (Ραπδ). 

Κεναε άεδ Εΐαάεδ διιό-Εδί ΕαΓορεεηηεδ, VI/4,19681 VII, 1969' νΐΠ/1 - 2,1970 (ΒυοΕΓβδΟ. 

Κεναε Ηϊδΐοπηυε, 489, 490, 491, 492, 1969· 493, 494, 495, 496, 1970 (Ραπε). 

Κεναε Κουιη&ίηε άΉΐβίοΐκ, VIII, 1969* IX, 1970 (ΒυεαΓβδΙ)· 

Κεναε Κοαηιβίηε ά’ΗΐδίοίΓε άε ΓΑπ, VI, 1969 (ΒαεαΓεδί). 

δεπρίοηαΕα, ΧΧΗ/2, 1968· XXIII, 1969· XXIV/!, 1970 (Βι-αχεΙΙεδ). 
δΓεάηϊε ΥΙβΙίΕ, 32, 1969 (Μόσχα). 

δίαόϋ §ί ΟεΓεείδπ άε Ιδίοπα ΑΓίεϊ (δεπα ΑγΙε ΡΙαδΙίεδ), 16, 1969' 17/1, 1970 (Βυο&ΓΟδί). 
δίαάϋ §ί ΟεΓεείδπ άε Ιδίοπε νεεΗε, 20, 1969· 21 /I -2, 1970 (ΒαεαΓεδί). 

δαόοδί - ΡθΓδείιαη§εη, XXVIII, 1969* XXIX, 1970 (Μϋπείιεη). 
νΐζ&ηίϊίδΐίϋ νΓεηιεηηίΙ:, XXX, 1969 (Μόσχα). 

ΖδοΓηΠί Κ&άονα (ΚεεαειΙ άε ΤπινΕυχ), XI, 1968' XII, 1970 (Βεο§πκ1). 

Ζεΐϋδείιπίί Ιογ Β&11«ιηο1ο§Ϊ6, VI, 1968 (\ν. ΒεΓίΐη). 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1969 - 1970 

Κύριοι Εταίροι, 

Κατά τά δύο τελευταία έτη ή Εταιρεία ήμών έξηκολούθησε την δρα¬ 

στηριότητα αύτής, παρ’ όλον ότι πιέζεται έκ δύο αίτιων, τής οικονομικής 
και τής του χώρου. Έκ τής πρώτης αιτίας και τής έπελθούσης αύξήσεως 
των τυπογραφικών και του χάρτου και λοιπών δαπανών δεν δύναται έτη- 

σίως νά άντιμετωπίζη πάντοτε την έκδοσιν ένός ιδιαιτέρου τόμου τής 
Έπετηρίδος αύτής. Έκ δε άμφοτέρων των αιτιών είναι άδύνατος ή άνά- 

πτυξις ένός άναγνωστηρίου κανονικώς λειτουργουντος, διά τήν πολύτιμον 
Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας, ή οποία έπαυξάνεται και διά δωρεών και δΓ 
ανταλλαγών (περιοδικών ιδία) και διά τινων αγορών! Τό πρόβλημα όρι- 

στικωτέρας και άνετωτέρας έγκαταστάσεως τής Εταιρείας παρέμεινεν άλυ- 

τον και κατά τήν λήξασαν διετίαν, ότε μάλιστα ήλαττώθησαν οί πόροι 
αύτής ένεκα περικοπής τής από πολλών ετών παρεχομένης ήμίν χορηγίας 
τής εν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, των κρατικών χορηγιών ού- 

σών έκ τής φύσεώς των ακανόνιστου και αβέβαιου ύψους. 

Έκ τών θανόντων εταίρων ημών κατά τήν λήξασαν διετίαν μετά συγ- 

κινήσεως άναμιμνησκόμεθα τού στρατηγού Βλαδιμήρου Κολοκοτρώνη, 

απ’ ευθείας απογόνου τού Γέρου τού Μόρια, καθώς και τών καθηγητών 
Βασιλείου Βέλλα, έβραιολόγου, και Θεμιστοκλέους Τσάτσου, πολιτικολό- 

γου. Άλλ’ ιδία τού έν Θεσσαλονίκη ιατρού Αθανασίου Β. Μυ- 

στακίδου, υιού τού αειμνήστου ιστορικού καί γεωγράφου Βασιλείου 

Μυστακίδου, ού τήν βιβλιοθήκην κατέχομεν έκ δωρεάς τού υιού του. Ό 
Αθανάσιος Μυστακίδης μάς έπεσκέπτετο κατ’ έτος καί έφρόντιζε νά έπαυ- 

ξάνη τήν βασικήν δωρεάν τού αγαθού τούτου άνδρός και έπιστήμονος ή 
Εταιρεία θά διατηρήση έσαει τήν μνήμην. Ό Γ. Γραμματεύς μας δε πα- 

ρηκολούθησε τήν κηδείαν αύτοΰ, γενομένην έν Άθήναις τήν 19 Νοεμ¬ 

βρίου 1970 καί συνελυπήθη τούς οικείους αύτοΰ. 

Νέον έταϊρον άπεκτήσαμεν τον κ. Παναγιώτην Κοντόν, φιλόλογον. 

Κατ’ Απρίλιον τού 1969 ή Εταιρεία ήμών μετέσχε διά τών μελών τού 
Δ. Σ. κ. Γ. Κ. Σπυριδάκη καί Ν. Β. Τωμαδάκη τού έν Λευκωσία Ά Διεθνούς 
Κυπρολογικού Συνεδρίου, καθ’ ό άνεκοινώσαμεν τήν άνακήρυξιν τού 
φιλολόγου κ. Ίωάννου Τσικνοπούλλου εις επίτιμον έταϊρον. Ό έν λόγω 
γνωστότατος συγγραφεύς επί πολλά έτη δαψιλώς έμελέτησε θέματα τής 
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Εκκλησίας τής Κύπρου και έξέδωκε τά έργα Νεοφύτου του Εγκλείστου. 

Ή Εταιρεία, συνεχίζουσα παλαιών της παράδοσιν, ώργάνωσε τήν 
29ην Μαΐου 1969 και τήν 29 Μαΐου 1970 πολιτικά μνημόσυνα εις μνή¬ 

μην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συν αΰτφ άναιρεθέντων, καθ’δ 
(έν τή ευγενώς παραχωρηθείση ύπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας αιθού¬ 

ση αύτής) ώμίλησεν είσηγουμένου του Προέδρου καθηγητου κ. Ά. 

Όρλάνδου, ό Γ. Γραμματεύς καθηγητής κ. Νικ. Β. Τωμαδάκης, τού όποιου 
αί όμιλίαι έδημοσιεύθησαν ήδη διά του ΛΖ' (1969 - 70) τόμου τής Έπετη- 

ρίδος καί εις τά Σύμμεικτα αύτής. Τών έν λόγφ εκδηλώσεων μετέσχεν 
ευρύ κοινόν και πλεΐστοι επιστήμονες. 

Ή Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας κατά μέν τό 1969 ηύξήθη διά 57 περιο¬ 

δικών καί 100 βιβλίων, κατά δέ τό 1970 δι’ 71 περιοδικών καί 35 βιβλίων. 

Ήγοράσθησαν δέ καί έσταχώθησαν καί τινες τόμοι. 
Τήν βασικήν έκδήλωσιν τής Εταιρείας αποτελεί ή Έπετηρις αύτής. 

Κατά τήν λήξασαν διετίαν άνετυπώθη φωτογραφικώς ό Α' τόμος τής Έπε- 

τηρίδος (1924) ών έξηντλημένος, διά δαπάνης 13.566 δρχ. εις 300 άντί- 

τυπα. Έξεδόθη δέ ό τόμος ΛΖ’ διά τά έτη 1969 - 1970 έκ 40 περίπου τυπο¬ 

γραφικών φύλλων, περιλαμβάνων σπουδαίαν καί ποικίλην επιστημονικήν 
ύλην. Ό τόμος ούτος άπεπερατώθη κατά Φεβρουάριον 1971 καί πρόκειται 
προ ύμών. 

Ώς προς τά οικονομικά τής Εταιρείας κατά τήν λήξασαν διετίαν, 

καθρέπτην αύτών αποτελούν οί ισολογισμοί τών ετών 1969 - 1970, έκ τών 
οποίων προκύπτει ότι αΐ μέν χορηγίαι άνήλθον κατά τό 1969 εις δρχ. 

112.000, κατά δέ τό 1970 εις δρχ. 48.000 όφειλόμεναι εις τό Κράτος 

(70.000), τήν Αρχαιολογικήν Εταιρείαν (20.000), τήν Φιλεκπαιδευτικήν 
Εταιρείαν (20.000), τό ΒΙΕ ή ΕΙΕ (20.000), τήν Μπάγκειον Επιτροπήν 
(30.000). Αί συνδρομαί τών Εταίρων εις δρχ. περίπου 18.000. Οί τόκοι 
έκ καταθέσεων εις δρχ. 9.610 καί αί εισπράξεις έκ πιολήσεως τής Έπετη- 

ρίδος εις τό σεβαστόν ποσόν τών δρχ. 108.070 καλύπτουν περίπου τό ήμι- 

συ τών εκδοτικών δαπανών. 

Εϊμεθα εύγνώμονες προς πάντας τούς συντελέσαντας εις τήν ένίσχυ- 

σιν τής Εταιρείας ήμών. 

Μετά τον έλεγχον τών Πεπραγμένιον καί τήν έγκρισιν τής διαχειρί- 

σεώς μας, τό Δ.Σ., οδ έληξεν ή θητεία, καταθέτει τήν εντολήν, προκειμέ- 

νου νά ενεργήθοΰν άρχαιρεσίαι. Εύχεται δέ εις τό διάδοχον Δ.Σ. τής Εται¬ 

ρείας καλυτέρους οιωνούς καί καλύτερα αποτελέσματα έν τή πραγματώσει 
τών σκοπών αύτής. 

Έν Άθήναις, τή 20ή Φεβρουάριου 1971 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΝΙΚ. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1969 

Δρχ. 
ΕΣΟΔΑ . , .... 17.709,40 

1. Έκ τών συνδρομών των Εταίρων. 46 550 
2. Έκ πωλήσεως της Επετηρίδας... ' 

3. Έκ τόκων καταθέσεως έν τφ Ταχυδρομικφ Ταμιευτηρίω . "' * 

4. Έκ χορηγιών: __ 

α') Τής Μπαγκείου Επιτροπής . ' 
β') Τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. 20.00ϋ 
γ') Τοϋ Βασιλικού Τδρύματος Ερευνών.. ί0*^ 
δ') Τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.. - ■ · 50.000 

ε') Τοϋ Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας . 20.000 
Σύνολον 180.970,40 

5. Υπόλοιπον έκ τής Οικονομικής διαχειρίσεις τοδ έτους 1968 . 
Σύνολον 337.060,35 

ΔΑΠΑΝΑΙ Ί.0ΛΑ 
1. Έξόφλησις τοϋ λογαριασμοϋ έκτυπώσεως τοϋ ΛΤ' τομου τής Επετηριδος 5·^ 

2. Προμήθεια χάρτου . 9 132 
3. Ένοίκιον γραφείου καί αποθήκης ...·(.;' * ' 
4. Μισθός θυρωροϋ, θέρμανσις κλπ. δαπάναι τών γραφείων τής Εταιρείας 1 · 

5. Δικαιώματα τοϋ είσπράκτορος τών συνδρομών τών Εταίρων. 4 600 

6. Άμοιβαί διά παρασχεθείσας υπηρεσίας .^-_·., ' 
7. Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών προς πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης - 

8. Βιβλιοδεσία βιβλίων καί περιοδικών../ *'; ’ 
9. Αμοιβή διά τήν σύνταξιν βιβλιογραφίας πρός δημοσίευσιν εις την ^ ^ 

Επετηρίδα . 3 649 

10. Μεταλλογραφήματα .*. *-ηη 
11. Κατασκευή προπετάσματος (τέντας) εις τον εξώστην τών γραφείων ... 3·Ρυυ 

12. Έντυπα .. χ 0 
13. Ταχυδρομικά ένσημα . 10 

14. Τηλεφωνικά τέλη. 372 70 
15. Φωτισμός τών γραφείων καί ύδρευαις .’. 1 
16. Χαρτοσήμανσις τών δικαιολογητικών στοιχείων τής οικονομικής δια- 

χειρίσεως τών έτών 1968 καί 1969 .... ' ’ 

17. Άσφάλισις τοϋ διαμερίσματος τών γραφείων τής Εταιρείας. 875 50 

18. Διάφοροι δαπάναι (καθαριότης κλπ.).. 
Σύνολον 126.562,80 

Υπόλοιπον εις κατάθεσιν έν τφ Ταχυδρομικφ Ταμιευτηρίιρ καί εις ^ ^ ^ 

μετρητά εις τό ταμεϊον . 
Σύνολον 337.060,35 

Έν Άθήναις τή 16 Τανουαρίου 1970 

Ό Ταμίας 
Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1970 

ΕΣΟΔΑ Λρχ, 
3. Εκ τών συνδρομών των Εταίρων . 275 

2. Έκ πωλήσεως τής Έπετηρίδος. 61.520 

3. Εκ τόκων καταθέσεως έν τφ Ταχυδρομικφ Ταμιευτηρίφ . 4.899 
4. Έκ χορηγιών: 

α') Τής Μπαγκείου Επιτροπής . 18.000 

β) Τής έν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας . 20.000 

γ') Τοϋ Έθνικοΰ Ιδρύματος Ερευνών. 10.000 48.000 

> Σύνολον 114.694 
5. Υπόλοιπον έκ τής Οικονομικής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1969 . 210.497,55 

4 „ Σύνολον 325.191,55 
ΔΑΠΑΝΑΙ 

1. Εκτύπωσις τοΰ ΛΖ' τόμου τής Έπετηρίδος. 90.000 

2. Προμήθεια χάρτου . 15 158 

3. Φωτοτυπική άνατύπωσις τοΰ Α' τόμου τής Έπετηρίδος . 13.566 

4. Ένοίκιον γραφείου και αποθήκης . 9.132 

5. Μισθός θυρωροϋ, θέρμανσις κλπ. δαπάναι των γραφείων τής Εταιρείας 9.704 

6. Άμοιβαί διά παρασχεθείσας ύπηρεσίας . 1.520 

7. Αμοιβή διά διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων . 8.260 

8. Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών . 10.738 

9. Βιβλιοδεσία περιοδικών καί βιβλίων . 2 020 

10. Μεταλλογραφήματα. 2 725 

11. Έντυπα καί ταχυδρομικά ένσημα. §12 

12. Τηλεφωνικά τέλη. 760 45 

13. Φωτισμός τών γραφείων καί ϋδρευσις. 936 70 

14. Άσφάλισις τοϋ διαμερίσματος τών γραφείων τής Εταιρείας. 328* 
15. Διάφοροι δαπάναι . 297 50 

Σύνολον 164.956,65 
Υπόλοιπον εις κατάθεσιν έν τφ Ταχυδρομικφ Ταμιευτηρίφ καί εις 
μετρητά εις τό ταμεϊον . 160.234 90 

Σύνολον 325.191,55 
Έν Άθήναις τη 9 Ιανουάριου 3971 

Ό Ταμίας 
Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 
ί Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 

Άντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΐ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ί 

Γεν. Γραμματεύς 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ γ 

Ταμίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ ί 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ Ί 
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ γ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ γ 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ γ 
ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ γ 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ γ 
γ ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ γ 
Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ I 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ τ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Αντιπρόεδροι 
Μ ΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γεν. Γραμματεύς 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ταμίας 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. χ 
ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. χ 
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. χ 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. χ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. χ 
ΖΕΡΒΟΣ I. τ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ ϊ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. χ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. χ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ Ν. χ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. χ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ χ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ γ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. ΐ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. τ 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 1* 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. χ 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. γ 

ϊ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ τ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Τ 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. τ* 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. χ 
ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ χ 
ΤΕΠΑΛΔΟΣ Γ. χ 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. χ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
| Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Τ¬ 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ χ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ | 

ΛΑΜΓΠΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ί 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. τ' 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ γ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ χ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ί 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ γ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜΙΟΝ 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ χ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι- 
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Τ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ χ 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ χ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ Ι- 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ 1- 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ι· ΑΡΧ. ΛΙΑΝ ΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ χ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ χ 
ΜΙΕΕΕΚ \¥ΙΕΕΙΑΜ | 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ τ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ χ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ι- 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΐ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΊΠΟΣ Γ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ X 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ χ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

χ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Γ 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ χ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΐ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΐ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

χ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ χ 
-)- Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΉΟΣ ΐ 
ΑΕΒΕΚΤΟΝΙ ΑΕϋΟ ΐ 
ΑΝΑδΤΑδΙΙΕνίΟ ϋΚΑΟ. χ 
ΒΑΒΙΝΟΕΚ ΡΚΑΝΖ χ 
ΒΑΝΕδΟΠ Ν. 

ΒΕΝΕδΕνίό V. ί 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. χ 
ΒΚΕΟΟΙΑ Εν. ! 

ΒΚΕΗΙΕΚ Ε. χ 
ΒΚ0υ\νΕΚ. ΕΚ ΑΝ Ο. ΌΕ δΙΜΟΝΕ χ 

ΒϋΚΥ I. Β. Ι¬ 

ΒΥΚΟΝ Κ. X 
ΟΑΟΑΡΑΕΟΗ I. Ρ. ΐ 
ΟΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑΕΪΕ χ 
ϋΑΙΝ Α. χ 
ΌΑΝίΕΡΟυ ΙΕΑΝ 

ΟΑΚΚό Ε. χ 
ϋΑλνΚΙΝδ Κ. Μ. χ 
ϋΕΓΕΗΑΥΕ ΗΙΡΡΟΕ. X 

ΌΙΕΗΓ ΟΗΑΚΕΕδ X 

ΟόΕΟΕΚ ΡΚ. I- 

ΕΒΕΚδΟΕΤ I. ΐ 
ΕΗΚΗΑΚϋ ΑΕΒΕΚΤ ΐ 
ΡΕΚΚΑΚΙ ΌΑΓΕΕ δΡΑϋΕ ΟΙΑΝ. X 

ΟΕΚΕΝΕϋ Ε. X 

ΟΙΑΝΝΕΕΕΙ ΟΙΚΟ χ 
ΟΚΕΟΟΙΚΕ ΗΕΝΚΙ χ 
ΟυίΕΕΑΝϋ ΚΟϋΟΕΡΗΕ 
ΙΕΚΡΗΑΝΙΟΝ ΟΠΕ ϋΕ ΐ 
ΗΑΕΚΙΝ ΡΚ. 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

ΗΕΙδΕΝΒΕΚΟ Α. χ 
ΗΕδδΕΕΙΝΟ Ό. χ 
ΗΟΡΜΑΝΝ ΟΕΟΚΟ ΐ 
ΙΟΚΟΑ Ν. χ 
ΚϋΚΤΖ ΕΟ. X 
ΕΑυΚΕΝΤ νίΤ. 

ΓΕΜΕΚΕΕ ΡΑυΕ 
ΓΟΕΝΕΚΤΖ Κ. - Γ 
ΜΑΚδΗΑΕΕ Ρ. Η. 
ΜΕΚΟΑΤΙ δΙΕνίΟ ΟΙϋδΕΡΡΕ ΐ 
ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 
ΜΙΕΕΕΚ λνίΕΕΙΑΜ χ 
ΜΙΕΕΕΤ Ο. Ι- 

ΜΟΚΑ νΟδΙΚ Ο. 

ΜυΚΑΤΙ ΡΚ. χ 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. χ 
ΝΟΑΙΕΕΕδ ΡΙΕΚΚΕ ΟΕ χ 
ΡΑΕΜΙΕΚΙ ΑΠΚ. χ 
ΡΑνΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ χ 
ΡΕΚΝΟΤ Η. χ 

χ Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ϊ 
ΚΟΟϋ δίκ ΚΕΝΝΕΕΕ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. X 

δΟΗΕΕΤΕΜΑ Η. 

8ΟΗΕυΜΒΕΚΟΕΚ Ο. Ι¬ 

Α. Μ. ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 
δΟΚΟΕΟν I. χ 
δτκζΥοο\νδκι ιοδ. χ 
ΤΑΡΚΑΕΙ Ο. X 
ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
υδΡΕΝδκυ ρ. ΐ- 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 

Αγαπητός Γεώργιος 
Άθανασιάδης- Νόβας Γεώργιος 
Άλεξόπουλος Γεώργιος 
Άντωνοπούλου - Δανιήλ Ήβη 

Άποστολάτος Σπϋρος 
Άραβαντινός Γεώργιος 
Άρβιλιάς Κωνσταντίνος 
Άρμένης Αριστοτέλης 
Άτέσης Βασίλειος 

Βαγιακάκος Δίκαιος 
Βάλληνδας Στυλιανός 

Βάρτσος Ιωάννης 
Βασιλειάδης Δημήτριος 

Βασιλείου Σπϋρος 
Βασιλικοπούλου - Ίωαννίδου Αγνή 

Βελαώρας Δημήτριος 
Βελουδίου Μαρία 
Βέλτσος Γεώργιος 
Βουκίδης Τιμολέων 
Βρανούσης Λέανδρος 

Γαβαλας "Αναστάσιος 

Γαλάτης Στέφανος 
Γερουλάνος Ιωάννης 
Γιαννακόπουλος Θεόδωρος 
Γιαννακόπουλος Γεώργιος Π. 

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος 

Γκητάκος Μιχαήλ 
Γκίνης Δημήτριος 
Γριτσόπουλος Τάσος 

Δημακοπούλου Φιοφώ 
Δημαράς Ιωάννης 
Δημαρας Κωνσταντίνος 
Δημητροκάλλης Γεώργιος 
Δοανίδου Σοφία 
Δραγούμης Φίλιππος 

Ζακυθηνός Διονύσιος 
Ζέπος Παναγιώτης 
Ζούβας Παναγιώτης 

Ζώρα Πόπη 
Ζώρας Γεώργιος 

Θεμελή - Κατηφόρη Δέσποινα 
Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 

Θεοφανίδης Ίάσων 
Θεοχάρη Μαρία 
Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

Καλαντζής Εύστράτιος 
Καλβοκορέσης Δημήτριος 
Καλλιγας Μαρίνος 
Καλποϋζος "Ιωάννης 
Καναρέλλη Νίτσα 
Κανδρής Εύθύμιος 
Καραναστάσης "Αναστάσιος 

Κασιμάτης Γρηγόριος 
Κασκαμπας "Ιωάννης 
Κατσάνης "Αθανάσιος 
Κατσάνης Μιχαήλ 
Κατσουρός "Αντώνιος 

24 - 2-1971 

Κόλιας Γεώργιος 
Κομίνης "Αθανάσιος 
Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντολέων Νικόλαος 
Κοντός Παναγιώτης 

Κορρές Στυλιανός 
Κούκκου Ελένη 
Κουρμούλης Γεώργιος 
Κούρνιας Κωνσταντίνος 
Κουρούσης Σταύρος 
Κούρσης Νικόλαος 
Κουσκουτόπουλος Χρυσόστομος 

Κουτσιλιέρης "Ανάργυρος 
Κουτσοκώστα Δάφνη 
Κουτσούκου Φωτεινή 
Κουτσοχέρας Στάθης 
Κραντονέλλη "Αλεξάνδρα 

Κρεκούκιας Δημήτριος 
Κρητικός Παναγιώτης 
Κυριαζοπούλου - Μιράσγεζη Μαρία 

Κυριακής Κυριάκος 
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος 
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 
Κωτούλας Κωνσταντίνος 

Λαζαρής Θεόδωρος 
Λαμψίδης "Οδυσσεύς 
Ααχανάς Βασίλειος 
Λειβαθηνός Διονύσιος 
Λιβαδάρας Νικόλαος 
Λιβεριάδης Εύελπίδης 
Λουκάτος Σπυρίδων 

Μαμώνη Κυριακή 
Μανάφης Κωνσταντίνος 
Μανδηλαρας Βασίλειος 

Μανή Άννα 
Μανής Εόάγγελος 
Μαργαρίτης "Αλκιβιάδης 
Μαρινάτος Σπυρίδων 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 

Μαρκουΐζος "Ιωάννης 
Μαστροδημήτρης Παναγιώτης 
Ματορίκος Παναγιώτης 
Μάτσης Νικόλαος 
Μαυρομάτης Κωνσταντίνος 
Μέγας Γεώργιος 

Μιράσγεζης Δημοσθένης 
Μουσούρης Σπυρίδων 
Μουστάκης Βασίλειος 

Μουτούση "Αντιγόνη 
Μπάρλα - Πάλλα Χαρίκλεια 
Μπαρμπάτη - Βάρτσου Ευθαλία 
Μπόνης Κωνσταντίνος 
Μπουμπουλίδης Φαίδων 
Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Νειάδας Βασίλειος ί 
Νικολαΐδης Σοφοκλής 
Νικολόπουλος Παναγιώτης 
Νικολοπούλου Χάρις 
Νομικός Γεώργιος 

Ξυγγόπουλος Άνδρέας 
Ξύδης Θεόδωρος 

Όρλάνδος "Αναστάσιος 

Πάλλας Δημήτριος 
Παναγόπουλος "Ιωάννης 
Παπαδόπουλος Στυλιανός 
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 

Παπαμιχαήλ Άννα 
Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 
Παπαντωνίου Αγησίλαος 
Πατριαρχέας Παναγκοτης 

Πατρινέλης Χρίστος 
Παυλόπουλος Κανάρης 
Πέρδικας Παναγιώτης 
Πέτρο βιτς Νατάλης 
Πλακίδης Σταύρος 

τόμος ΛΖ' ^ 
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Πολίτης Νικόλαος 
Πολίτου Δανάη 
Ποΰλος Ιωάννης 

Ράμφος Ιωάννης 
Ραφτόπουλος Γεώργιος 
Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σαραντής Μιλτιάδης 
Σαρρής Αλέξανδρος 
Σεργόπουλος Γεώργιος 
Σερπιέρης Ίω. Βαπτιστής 
Σιμόπουλος Ευθύμιος 
Σκυριανοΰ Ευτέρπη 
Σμπαρούνης Αθανάσιος 
Σουλογιάννης Ευθύμιος 

Σούρλας Κίμων 
Σπυριδάκης Γεώργιος Κ. 

Σταθοπούλου Ελευθερία 
Σταματιάδου Ειρήνη 

Σταμίρης Γεώργιος 
Σταυριανοΰ Εύτέρπη 
Στεφανάκης Κωνσταντίνος 

Στεφανίδης Μάνος 
Στίκας Ευστάθιος 

Στράτος Άνδρέας 
Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

Τραυλός Ιωάννης 
Τρεμπέλας Παναγιώτης 
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης 

Τρωϊάνος Σπυρίδων 

Τσάλλη Μίνα 
Τσαντίλης Περικλής 
Τσάτσος Ιωάννης 
Τίομαδάκης Νικόλαος 

Φορόπουλος Νικόλαος 
Φραγκούλης Γεώργιος 
Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 

Φωτιάδης Ευάγγελος 

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 
Χατζηθεοδώρου Αντιγόνη 
Χατζηνικολάου - Μαραβα Άννα 

Χατζής Παναγιώτης 
Χριστόπουλος Τάκης 
Χριστοφιλόπουλος Αναστάσιος 

Ψαλτόπουλος Λάζαρος 
Ψυχογυιός Κωνσταντίνος 

Β' ΑΝΤΕΠ1ΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Βαφείδης Σάββας 
Βεζανής Λεωνίδας 
Βλάχος Παναγιώτης 
Βουλγαρίδης Ιωάννης 

Γεωργιάδης - Άρνάκης Γεώργιος 
Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 

Γρίβας Κωνσταντίνος 

Δάμτσας Νικόλαος 
Δαπόλας Φραγκίσκος 

Δημάκης Ιωάννης 
Δρανδάκης Νικόλαος 

Έζερτζόγλου Νικόλαος 
Έφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θέμελης Χρυσόστομος 
Θεοφανίδης Θεοφάνης 
Θεοχάρης Δημήτριος 

Καλούμενος Δημήτριος 
Καρώνης Δημήτριος 
Καψωμένος Στυλιανός 
Κοτζιάς Δαμασκηνός 

Κουκουμενίοης Βασίλειος 
Κουκούλες Ιωάννης 
Κουντούρης Χρίστος 
Κριαρας Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 
Κωνσταντίνος Ειρηνουπόλεως 

Μανούσακας Μανοΰσος 
Μέντζος Θεοφάνης 
Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 
Μούτσογλου Σταύρος 
Μουτσόπουλος Νικόλαος 

Ναουμίδης Μάρκος 
Νομίδης Μιλτιάδης 

Οικονόμου Παναγιώτης 

Παναγιωτάκης Νικόλαος 
Πανταζόπουλος Νικόλαος 
Παπαδόπουλος Στέφανος 
Παπαδοπούλου Δήμητρα 

Πελεκανίδης Στυλιανός 
Πετρόπουλος Δημήτριος 
Πολέμης Δημήτριος 
Πρεμετίδης Γαβριήλ 

Ρόκας Γεώργιος 

Σγουρδαίου Πολΐνα 
Σιδερίδης Παναγιώτης 
Σιμαλαρίδου Αίγλη 
Σοφιανός Δημήτριος 
δίτοιιχ Οιπδίορίι 

Τούντας Νικόλαος 
Τσολάκης Εϋδοξος 
Τσολοδήμος Αθανάσιος 
ΤιΐΓγη ΑΙεχεηάβΓ 
Τωμαδάκης Εύτύχιοξ 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 
Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

Ψαριανός Διονύσιος 
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ΗέδυΜέδ ου νοΕυΜΕ χχχνπ (1969 - 1970) 

Ν ίοοίαε Β. Τ ο τη α ά α Η ί 8, νέάΐίίοη άβ Ιίντβε βββΙέ8ία8ΐίριιβ8 (Ιί- 
ίιιτ§ίριιβ8 βη ρατίίβιιΐίβτ) %τββ8 βη Ιΐάίίβ, (αίΐβ ανββ Ιβε 8θίη$ άβ τηβτη- 

1)Γ6$ άιι βίβτξβ %τββ οτΰιοάοχβ αιι 156 βί 166 8ΪββΙβ8, ρρ. 3 - 33. 

Ε’ηηίβηΓ & Γβοιιβίΐΐί βί βίηάΐό 1β8 ΐηίοπηηίΐοηδ βοηββπιβηί 1’βάΐίΐοη 
άβ ΙΐνΓβδ ββοίβδΐηδίΐηιιβδ §Γββδ ρβηάηηί Ιβδ άβηχ ρΓβιηΐβΓδ δΐββίβδ άβ Ι’οβ- 

βηρηίΐοη ίηΓςηβ άβ 1η Οτβββ βί· & ίΐΓβ Ιβδ βοηβΐυδΐοηδ δηΐνηηίβδ. 
1) Β’ΐίηΐΐβ ίηί 1β ββηίΓβ ά’βάΐίΐοη άβδ ΙΐνΓβδ βββίβδΐηδίΐςηβδ, άβδ 1ΐ- 

ντβδ 1ΐΙιΐΓ£Ϊφΐβ8 βη ρηΓίΐβηΙΐβΓ, άβδίΐηβδ ηηχ ΟΓίΙιοάοχβδ. 

2) νβηΐδβ ίηί 1β ββηίΓβ άβ ΡΐιηρΓβδδΐοη άβδ Μντβδ ΙΐίηΓ^ΐφίβδ άβδ 

Οβββ οιίΐιοάοχβδ άβ ΓΟπβηί (Οβίβ, ΟιγρΓβ βί Γβ§ΐοηδ δοιιπιίδβδ ηηχ 

ΤΐΙΓβδ). 

3) Α Βοπιβ δοηί ρηΕΙΐβδ Ιβδ ΙίνΓβδ άβδ οηίΕοΙΐςηβδ άβ ήίβ οήβηί&Ι 
άβ ΟΓοίίηίβττηίη, άβ 1η Οηΐηΐηβ, άβ 1η 8ΐβΐ1β βί άβ ΓΟΓΪβηί, ςυΐ βΐιηηίβηί 
1η πιβδδβ βη §Γββ, ηΐηδΐ ςηβ άβδ ΙΐνΓβδ άβ ρΓθρη§ηηάβ βη ίηνβηΓ άβ ΙΈηΐοη 

άβδ β^ϋδβδ ρΓοβΙηηιββ ρηΓ 1β δγηοάβ άβ ΡΙοΓβηββ. 

4) Βηηδ 1β βηδ άβ νβηΐδβ Ιβδ βάΐίΐοηδ βη ςηβδίΐοη ηνηΐβηί βίβ δη6- 

νβηίΐοηηββδ ρηΓ άβδ Οββδ οη 6ΐβη Γβηΐΐδββδ άΐΓββίβπιβηί οα βη βοΙΙαΒο- 

τηίΐοη άβδ ίγρθ£Γ£ψ1ιβ3 ΐηάΐ^βηβδ ηνββ άβδ Οΐ'ββδ. Όβ ίοηίβ ίηςηη Ιβδ 
οοΓΓββίβηΓδ άβδ ΙΐνΓβδ ΙΐίιΐΓ^ΐςηβδ βίηΐβηί άβδ Οΐ’ββδ βί, άηηδ 1η ρΙηρηΓί 
άβδ βηδ, άβδ τηβιηΐη'63 άη β1βΓ§β άβ Γβ§1ΐδβ άΌΗβηί. ϋβ πιβιηβ Ιβδ 
§βηβ ςυΐ ρΓίΓβηί δβΐη άβδ βάΐίΐοηδ ίηΐίβδ ρηι* 1β δ&ΐηί-δΐβ^β βίηΐβηί 

άβδ Οτββδ. 
5) Εβδ ηι&ηηδΟΓΪίδ ηιιΐ δβΓνίΓβηί ηηχ βάΐίΐοηδ βη ςηβδίΐοη ρΓΟνβ- 

ηηΐβηί ηοη ρηδ άβ Γΐίηΐίβ ϊηβπάΐοηηΐβ, ιη&ΐδ άβ Γβδρηββ §Γββ άβ ΓΟπβηί, 

βη ρητίΐβυΙΐβΓ άβ 3η Οβίβ ρηΐ η ββίίβ βροςηβ δβΓνηΐί ηηχ νβηΐίΐβηδ. 
8βη1δ Ιβδ ΙΐνΓβδ ηάΓβδδβδ ηηχ βηίΐιοΐΐφίβδ άβ πίβ οπβηίηΐ ηνηΐβηί ρτΐδ 

βη βοηδΐάβΓηίΐοη 1η ίΓηάΐίΐοη δηά-ΐίηΐΐβηηβ. 
6) Οβ δ βάΐίΐοηδ ηνηΐβηί βίβ ίηΐίβδ ά’ηρΓβδ Ιβδ πιηηηδβπίδ Ιβδ ρΐηβ 

δύΓδ, Ιβδ ρΐηδ βοπιρίβίδ βί Ιβδ ρΐηδ ηρρΓορπβδ, βοηδΐάβΓββ βοηιιηβ ίβίδ 

ηρΓβδ 1η βοΐΐηίΐοη ςηΐ ρβΐ'πιΐί άβ ίΓοηνβΓ Ιβδ πιβΐΙΙβηΓβδ Ιβςηηδ. 

7) Εβδ βάΐίΐοηδ ροδίβπβηΓβδ ηβ δοηί ςυβ άβδ ΓβΐπιρΓβδδΐοηδ άβ ρη- 

ίάΐβηίΐοηδ άβΐη ρηΐ’ηβδ, ββ ςαΐ βδί 1η βηηδβ άβ 1η βΟΓπιρίΐοη άη ίβχίβ. 
Α ββίίβ βρΓΠίρίΐοη βοηίηΡηη ηηδδΐ Ιβ ρβΓδοηηβΙ οη^τΐβΓ άβδ ΐπιρηπιβ- 

τΐβδ ςηΐ βίηΐί βοπιροδβ ά’βίΓηη^βΓδ ΐ§ηοΓηηί 1η 1ηη§ηβ άβδ ίβχίβδ η 
ΐηιρΓΪηιβΓ. 

V. Ρ. Μ αί8 ί 8, Ββ ηιαήα§β άβ Ια ΙιΙΐα /ατηϋίαβ 8βΙοη Ιβ άτοίΐ ύΐ/ζαηΐίη. 

ρρ. 34 - 54. 

Ι/β § 11 άη βίιηρΐίΓβ 3 άβ 1η ΝονβΙΙβ 115 άβ άηδίΐηΐβη η βίβ ΐηίβΓ- 

ρρβίβ ρηΓ Ιβδ Βγζηηίίηδ άηηδ Ιβ δβηδ 1η Γιΐΐη ίηηιΐΐΐηδ ροηνηΐί βοη- 

βΙιΐΓβ υη ηιηΓΪη§β νη!η51β δηηδ Ιβ βοηδβηίβηιβηί άη ρηίβΓ ίηπιΐΐΐηδ, δΐ 
ββΐηΐ-βΐ ηνηΐί ηβ^1ΐ§β ^ηδςη’η Ρδ§β άβ 25 ηηδ άβ 1η ηιηΓΪβΓ. 

Εβδ Γβάηβίβηΐ'δ άη ΡΓΟβΙιίΓοη (ό Πρόχειρος Νόμος) οηί Γβ,)βίβ ββίίβ 
δοΐηίΐοη βί οηί ρΓββΐδβ άηηδ Ιβ ρηβδη^β 4, 24 φΐβ 1η Γιΐΐη ίηιηΐΐΐηδ ηβ 
ρβηί ροδ βοηβΙηΓβ ηη ηιηΓΐη^β νηΙηΜβ, ηιβιηβ άηηδ Ιβ βηδ ρΐ’ββΐίβ, δηηδ 
Γηηίοπδηίΐοη 3ηάίοίηΪΓβ. 

Όηηδ Ιβδ Βηδΐΐΐςυβδ, βοπιηιβ ββΐη Γβδηΐίβ άβ 1η ίγηορδΐδ ΜηϊοΓ, 1η 
ρΙίΓηδβ «ή δίχα απναινέαεως των γονέων άνδρί έαντήν, έλενβέρο) μέντοιγε 
σνζενξαί» άβ 1η ΝονβΙΙβ 115 βία. 3 § 11, φιϊ η άοηηβ ρΓίδβ ηηχ Βγζηηίΐηδ 
άβ 1’ΐηίβΓρΓβίηίΐοη ηιβηίΐοηηββ, η βίβ τηγββ. 

Ν. Ρ. Μ α ί 8 ί 5, Τταίΐβ 8ατ Ια άοπαύο ρΐ'ορίβν πιιρΐία8 έάίίέ ά'αρνβε 
Ιβ βοάβ 1430 άβ Ια ΒίΜίοΜιέηιιβ ΝαΙίοπαΙβ άβ Ια Οτβββ, ρρ. 55 - 75. 

Εβ οοάβ 1430 άβ 1η ΒΐΙάΐοίΕβφΐβ Νηίΐοηηΐβ άβ 1η ΟΓβββ βοηίΐβηί 
ηηχ ίϊ. 227γ - 230Γ ηη ίΓηΐίβ ΐηβάΐί δυΓ 1η άοηηίΐο ρβορίβΓ ηηρίΐηδ. Ε’ηη- 

ίβηι* βάΐί ββ ίβχίβ βί δ’οββηρβ η Ιη δυΐίβ άβ ηοηι^Γβηχ ρΓοΡΙβηιβδ (^υΐ 
βη Γβδυΐίβηί. 

Εναπ§ΙιέΙθ8 Μ οιζΐ8οροιιΙο 8, ΡΙαΙοη βί Ια ρΗΙοεορΚίβ δμζαη- 

ίίηβ. ΑβΙιιαϋίέ βί ρβτερββύνβε, ρρ. 76 - 84. 

ΤΚέοβΗατβε Όβίοτα/ίΪ8, Βη έΐοξβ ίηβάίί ά Αηάτβ άβ Οτβίβ, 
ρρ. 85 - 94. 

Ε’βίο^β ηηοηγπιβ ςηβ Ι’οη βάΐίβ ΐβΐ ηοηδ βδί ίΓηπδηιΐδ ρηΓ ηη δβηΐ 
ηιηηηδβΓΐί άηίβ άη οηζΐβηιβ δΐββΐβ βί άβροδβ ηβίηβΐίβιηβηί η 1η ΒΐΕΙΐο- 

ίΕβςηβ Νηίΐοηηΐβ άβ 1η Οϊβββ δουδ Ιβ η° 2560 (οΐΐηι δβΓΓβδ I 40). Εβ 
ίβχίβ ρΓβδβηίβ ηηβ δΐιηΐΐΐίιιάβ ίΓηρρηηίβ ηνββ 1η Υΐβ ά’ΑηάΓβ άβ Ορβΐβ 
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Κέδΐιιηβδ <ία νοίαηιβ 

βοιηροδββ ρβΓ Νΐΐάίβδ 3β ραίηβΐβη βί ^ηβδίβαί1; ββ η’βδί ςυ,’υηβ 1β£βΓβ 

αάαρίαίΐοη (1β ββίίβ άβΓηΐβΓβ. (^υοΐ ςη’ΐΐ βη δοΐί, 1θ ίβχίβ άβ Γβ1ο§β ρΓβ¬ 

δβηίβ υη ΐηίβΓβί ρυΐδηυ’ίΐ βοηββΓηβ 1β £Γβηά Εγιηηο£ΓβρΕβ βί ΟΓβίβηΓ 

άβ ηοίΓβ Ε^ΐίδβ, 1’βΓβΕβνβφ.ιβ άβ Οβίβ Αηάιβ ΓΗΐβΓΟδοΙγπιΐίβΐη. 

Ρ. ΥαηηοροαΙθ81 Ρα αοιιτ ίπιρέηαΐβ αιι VI Ιβ βίβοΐβ, ρρ. 95 - 133. 

ΑγΙϊοΙθ βχροδβηί Ια βοηιροδΐίΐοη άβ Ια βοηι· Εγζαηίΐηβ βη VII6 

δΐββΐβ, ά’αρΓβδ Ιβδ Γβηδβί^ηβιηβηίδ ίοαπήδ ρβΓ Ιβδ ίβχίβδ άβ Ρβροοριβ. 

ϋ’αΕοΓά ηουδ ΐηίβΐ'βδδβ Ια ρβΓδοηηαϋίβ (1θ ΙΈηιρθΓβιΐΓ. Νοιίδ βχα- 

πιϊηοηδ ηοίαιηηιβηΐ Ια ιηβηΐβΓθ άοηί ηη ΕπιρβΓβυΓ βίαΐί οΕοΐδΐ. 3βΙοη 

Ιβδ ίβχίβδ, ϋ η’γ αναίί ηηβ άβυχ ηιαηΐβΓββ ά’αβββάβΓ α ΓβπιρΪΓβ : 1° Ια 

δΐιοοθδδίοη ΕβΓβάίίαΪΓβ, 2° Ια Γβνοΐίβ ιηΐΙΐίβΐΓβ. Νουβ βδδβγοηδ αηδδΐ άβ 

άβοπΓβ : Ια ηααηΐβΓβ άοηί ΙΈηιρβΓβυΐ' οΕίβηαΐί Ιβ βοηδβηίβιηβηί ρορη- 

ΙαίΓβ; Ιβ βοϋΓοηηβιηβηΙ Γβΐίβΐβυχ; 1’βηάΓοΐί ού Π αναίί Ιίβη; Ιβδ αββίαιηα- 

ίΐοηδ ΐιηρβπαΐβδ; Ιβδ Γοηβίΐοηδ αάιηΐηίδίΓβίΐνβδ, πιΐΙίίβΐΓβδ βί ΓβΙΐ§ΐβυδβ 

Αβ ΙΈιηρβΓβυΓ; βί Ιβδ Γβηδβί&ηβπιβηίδ Γβίαίΐίβ α Γβίΐςηβίίβ. Α βόίβ Αβ 

ΙΈπιρβΓβηΓ, ηοιίδ βίυάΐοηδ άβδ βο-βιηρβΓβιΐΓδ βί γ ΓβίίαβΕοηδ ββΓίαΐηβδ 

ΐηίοπηαίίοηδ Γβίαίΐνβδ α Ια ϊαιηίΐΐβ ίπιρβΓΐαΙβ. 

Νοπδ αηαίγδοηδ βηδηΐίβ Ια βοιττ βΐΐβ-ιηβτηβ. II βδί ϊηίβΓβδβαηί <1β 

νοίΓ: Ιβ γοΙθ <1β Ια οοογ άαηδ Ια ροΐίΐίςιιβ βί άαηδ Ι’βίαί; Ιβδ ί'οηοίΐοηδ 

(Ιβδ άΐίϊβΓβηίδ απίίςιιβδ; Ιβ ταη§ άαηδ Ια ΕΐβΓβΓβΕΐβ βί Γβνοίηίΐοη Εΐδίο- 

πςιιβ άβ άΐνβΓδ ίΐίΓβδ. Εβδ ίΐίΓβδ βΐίβδ άαηδ Ιβδ ίβχίβδ δοηί Ιβδ δυΐναηίδ: 

Ιβ οοιίΓοραΙαίβ, Ιβ ρΓβροδΐίβ, Ιβ βαΕίοηΙαΐΓβ, Ιβ άοπιβδίΐςιιβ άβ Ια ίαΕΙβ, 

Ρΐηίβηάαηί, Ιβ ρΐ^βΓηβδ, Ιβ ρΓΟίοβδββΓβίΐδ, Ιβ ρΐ’βιηΐβΓ δΐ^ηαίβΐΓβ άβδ 

ίβχίβδ ΐιηρβΓΐαηχ, Ιβδ ηοί-αΪΓβδ άη γοϊ, Ιβδ βορΐδίβδ, Ιβ ςηβδίβιΐΓ, Ιβ δαββΐ- 

ΙαίΓβ, Ιβδ ουταΙβαΓδ άβδ ηιαίδοηδ δαβΓββδ, Ιβ ββΓίοηΙαΪΓβ, Ιβδ ιηβδ8β§·βΓ5, 

Ιβ ρΓοΙοβοηΓδΟΓ, Ιβδ ίαβίβιΐΓδ Γογαηχ, Ιβ άοπιβδίΐςηβ άη πιβ^ΐδίβ, βί Ιβ 

άοπιβδΐίίϊΐιβ άβδ δίΓαΙοΓβδ. Νοηδ άοηηοηδ αηδδΐ άββ ΐηίοπηβίΐοηδ ΓββυβίΙ- 

Ιΐβδ δτΐΓ Ιβδ αιιΐίςυβδ ίηίβΓίβηΓδ. 

Α Ια ίίη, ηοιίδ βχαιηΐηοηδ Ια §αη!β ίηιρβπαΐβ, αρρβίΐββ αυδδΐ Ια ^αΜβ 

άβδ «βΙίδΙζουΙ^ΐΙΟΓβδ», βη ραδδαηΐ βη Γβνυβ δα ρΐαββ άαηδ Ιβ ραΐαίδ, βα 

Ιαβίιβ, δβδ άβνοίΓδ βί. αιΐδδί Ιβ ταη§ ΙιΐβΓαΓβΙιΐςιιβ άβδ οίΠβΐβΓδ ραΐαίιηδ. 

Α Ια άβΓηΐθΓβ ρα§β, υη ρΐαη δβΚβιηαίΐςιιβ, άοηηβ ηηβ ναβ ά’βηδβιη- 

ΕΙβ βί ηηβ βίαδδΐββαίίοη άβδ άΐίίβΓβηίδ ίΐίΓβδ. 

Η. Ο α ΐ 11 α η ά, Είιιάβε 8ΐιΐ' ΓΗΐδΙοίΓβ αάηύηΐ8ΐΓαύνβ άβ ΓβπιρΪΓβ ύρζαη- 

Ιίη. Εβ8 άΐ$έΐ'βηΙβ8 εΙα$8β8 άβ (οηαίοηηαίνβ8 (IV* - V/6 $.), ρρ. 

134 - 145. 

Κ,έδυηιέδ <1ιι νοίωηε 

Ρ τ αηβα Ρ \ι 8 ο ο, 11 ραηβξίΗβο άΐ ΜίβΚβΙβ Ιϊαϋβο ρβτ Οϊοναηηί 

Οοπιηβηο, ρρ. 146 - 169. 

Μ. Μ α η ο ιι 8 8 ά β α 8, Ρα βοηιηιαηααίέ ρχββψιβ άβ νβηΐ8β βί Ιβ8 ιηέ- 

ίΐ'οροΙίΐβ8 άβ ΡΚίΙαάβΙρϊιίβ, ρρ. 170 - 210 βί 473 - 474. 

Εα ρΓβδβηίβ βίιιάβ βοηδίΐίαβ Ιβ ταρροΓί ρΓβδβηίβ (βη Ιαη^αβ ΐίαΐίβη- 

ηβ) άβναηί Ιβ 1βΓ Οοη§Γβδ Ηΐδίοπ^ιιβ ΙηίβΓββοΙβδίαδίΐςυβ άβ Βαή (ανπΐ- 

πιβϊ 1969). Ε’αιιίβηΓ, αρΓβδ ανοΐΓ δου%ηβ (οΐι. I) 1’ίιηροΓίαηββ Ιιίδίοπ^υβ 

βί βηΙίιΐΓβΙΙβ άβ Ια ΟοηίΓηυηαιιίβ £τββφΐβ άβ νβηΐδβ, Ια ρΐυδ αηβϊβηηβ 

(βΐΐβ α βίβ ίοηάββ βη 1498) βί Ια ρΐιΐδ ΐιηροΓίβηίβ άβ ίοηίβδ Ιβδ Οοίηηιυηα-α- 

ίβδ άβ ΓΗβΙΙβηίδηιβ α Ι’βίΓαη^βΓ, ηιοηίΓβ (βΕ. II) οοπιιηβηί Ιβδ Οββδ άβ 

νβηΐδβ οηί Γβηδδϊ α οΕίβηΪΓ, άβ Ια ραΓί άβ νβηΐδβ βί άβδ Ραρβδ, Ιβδ ρπνΐ- 

Ιβ^βδ βχββρίίοηηβίδ (}υΐ ΙβιΐΓ οηί ρβΓπιίδ ά’βή^βΓ Γβ§Ίΐδβ άβ δαίηί-ΟβθΓ§βδ 

(1539- 1573), βί οηί βδδΗΓβ ΙβιΐΓ ΙΐΕβΓίβ τβΐΐ^ΐβιΐδβ. II δ’οοοηρβ βηδίιΐίβ 

(οΕ. III) άβδ ΓηβίΓοροΙΐίβδ οΗΕοάοχβδ άβ ΡΕΐΙαάβΙρΕίβ, βίαΕΗδ α νβηΐδβ 

άβ Ια Γιη άη XVI6 α Ια Γιη άυ XVIII6 δΐββίβ. Ε’βίαΕΙϊδ^βηιβηί, άαηδ Ιβ 

οοβυΓ άβ Ια βαρίίαΐβ νβηΐίΐβηηβ, άβ ββδ ρΓβΙαίδ §Γββδ, ηυΐ άβρβηάαΐβηί 

ηηί€{ΐιβιηβηί άη ραίπαΓβαί <»οηπιβηΐ(}υ6 άβ Οοηδίαηίΐηορίβ βί βίαΐβηί 

βχβηχρίδ άβ ίοηίβ ίηΓΐδάίβίίοη άβδ αυίοπίβδ βββίβδΐαδίΐςηβδ Ιαίΐηβδ, ΙβιΐΓ 

α ρβΓίηΐδ άβ άβνβΙορρβΓ ηηβ αβίΐνίίβ ΓβιηαΓ^ηαΕΙβ, §Γαββ α Ια ρΐ'οίββίίοη 

(|υβ νβηΐδβ, ίΐάβΐβ ά δα ροΐίίΐςηβ Γβΐΐ^ΐβηδβ ΙίΕβΓαΙβ, αββΟΓάαίί α Γβίβηαβηί 

^Γββ, δΐ ρηΐδδαηί βί δΐ ηίίΐβ α δβδ βηίΓβρπδβδ οοπιηιβΓβΐαΙβδ οη ιηίΙΐίαΪΓβδ. 

Ε’αηίβητ βχαπιΐηβ Ιβδ ταρροΓίδ άβ ββδ ρΓβΙαίδ ανββ Ιβ ραίπαΓβΕβ άβ Οοη- 

δίαηίΐηορίβ, Ια Οοιηπιηηαηίβ §Γββ(ίυβ άβ νβηΐδβ, Ια ΟουΓ άβ Κοπιβ βί 

Ια ΒέριιΕΙΐςυβ νβηΐίΐβηηβ, βί ΙβηΓ βνοίηίΐοη αη βοηΓδ άβδ XVII6 βί XVIII6 

δΐββίβδ. ΕηΓιη, άαηδ Ια άβΓηΐβΓβ ραΗΐβ — Ια ρΐυδ αηαΐγίΐςηβ — άβ ββ ίΓα- 

ναΐΐ (βΕ. IV), ΡαηίβηΓ βχαιηΐηβ βί βχρίΐςηβ Ιβδ βΐΓβοηδίαηββδ άαηδ Ιβδ- 

ςηβΐΐβδ α βη Ιΐβη Γϊηδίαΐΐαίΐοη ρβΓηιαηβηίβ άη ρΓβηαΐβΓ πιβίΓοροΙίίβ άβ 

ΡΕΐΙαάβΙρΕίβ βίαΕΙΐ α νβηΐδβ, ΟαΕπβΙ δβνίΓΟδ (1577 - 1616), αΐηδί ςηβ 

Ρβίββίΐοη βί Ια βοηδββΓβίΐοη άβ βοη δυβββδδβηι*, βη δβ Εαδαηί δηΓ άβδ άοβη- 

πιβηίδ ά’αΓβΕΐνβδ ΐηβάΐίδ βί βη ρΓοροδβηί άβ ηοηνβΐΐβδ ϊηίβΓρΓβίαίίοηδ 

άβδ δοηΓββδ άβ]α βάΐίββδ. 

8 ί αν ι· 08 Κοιιγοϊι88Ϊ8, Ρβ8 ωηββρύοη8 άβ Ια βη άα ιηοηάβ βί 

VέβΓοιιΙβηιβηΙ άβ Ια βοιιροΐβ άβ ΓβξΙίεβ άβ 8^ 8ορ1ιίβ άβ ΟοηΒίαηΙί- 

ηορίβ ΒΐίΓνβηιι βη 1316, ρρ. 211 - 250. 

Ε’αηίβηΓ βχαιηΐηβ Ιβδ βοηββρίΐοηδ ςυβ Ιβδ Βγζαηίΐηδ δβ ίαΐδαΐβηί 

άβ Ια Γιη άη ιηοηάβ ίοηάββδ βπγ Γβδίι·ο1ο§ΐβ βί Ιβδ ΕβπίηΓβδ. II βχαιηΐηβ 



584 Κ.65αηιέ5 άα νοίαηιε 

βη ραΓίΐουϋβΓ Ιθιιγ ϊάέβ δυΐναηί Ια^χιβίΐθ Ια Γιη άυ «δβρίΐβιηβ πιϊΙΙέηαΐΓβ» 

αυΓαΐί οοϊηοίάέ 4 Ια ίΐη άυ πιοηά,β ά’αρΓβδ υηβ οβΓίαΐηβ οοηοβρίΐοη ιηγ- 

δίίςυβ. II βχροδβ βη άέίαίΐ Ιβδ ροϊηίδ άβ νηβ βχρΓΪιηέδ 4 οβ δυ]βί ραΓ 1β8 

έπιάΐίδ άυ 14® δΐβοΐβ, άοηί Ια ρΐυραοί έίαΐβηί ροΓίβδ 4 ογοϊγβ 4 ΓαρρΓοοΙιβ 
άβ Ια οοηδοηυηαίΐοη άβδ δΐβοΐβδ βί οβία 4 οαυδβ άβδ ρβΓΪρβίΐβδ ηαίΐοηαΐβδ 
βί άβ Ια άέοαάβηοβ οοηίΐηυβ άβ Γβίαί. Ραπηΐ οβδ έπιάΐίδ Αΐβχΐδ ΜαοΓβιη- 

Εοΐϊίβδ (πιοΐίΐέ άυ 146 δϊβοΐβ) ραΓία <Ιβ Ια ίΐη (Ιιι ιηοηάβ άαηδ 8οη άΐδοσυΓδ 
,ΐυδφΓΐοΐ ΐηβάΐί «Α 1’β£ΐΐ86 άβ $ί6-5ορΙιΐβ έοΓουϊέβ ραΓ Ια δυΐίβ <Ιβ ίΓβιη- 

Μβιηβηίδ άβ ίβΡΓβ δυΐνΐδ». Ε’αυίβυΓ (Ιβ Οβίίβ έίυάβ βχροδβ 1β οοηίβηυ 
άβ οβ άΐδοουΓδ βί δΐίυβ 1β ίβχίβ αυ ηονβπιΐπ’β 1353 αναηί άβ ρΓοοέάβΓ 
4 δοη βάΐίΐοη. Εη αρρβηάΐοβ ΐΐ ρυ&Ιΐβ ά’αρΓβδ Ιβ οο<Ιθ ναί. §τ. 112, ίΐ. 
11ν - 12Γ υηβ ιηοηοάΐβ αηοηγηιβ δυΓ ΓβΟΓουΙβπιβηί άβ Ια οουροΐβ άβ 
5ΐ6-δορΙιΐβ. ΙΙοοηδϊάβΓβ οβίίβ ιηοηοάΐβ οοιηπιβ υηβ οβυνΓβ άβδ αηηόβδ 
αρρβδ 1346, οοπιροδββ ρβυί-βίΓβ ραΓ ΝΐοβρΙιοΓβ Οβ^ΌΓαβ, βί ηοη — 

οοιηπιβ Ιβ ΟΓογαΐί Κ. Κυπιβηΐβοΐα — οοηίβπιροΓαΐηβ άβ ΓΜδίοπβη 

Ρτοοορβ. 

Α %.η β$ να,88ίϋ1ίοροιχΙοιι, Αηάτοηίψιβ Οοηιηβηβ 6ί 111ρ88β, ρρ. 

251 - 259. 

Ε’οβυνΓβ άβδ αυίβιΐΓδ Εγζαηίΐηδ άυ XII6 δίβοΐβ δβ άΐδίΐη§υβ ραΐ' 
υηβ ίβηάαηοβ αυχ βηιΕβΙΙΐδδβιηβηίδ, ραΓ Γυδα^β ίΓέςυβηί ά’αά,ΐβοίΐίδ βπι- 
ρπιηίβδ αυχ ίβχίβδ §τβ08 οΐαδδΐ^υβδ βί, ραι* βχοβίίβηοβ 4 Γβρορββ Ιιοιηβ- 

Γΐηυβ. Ε’αυίβυΓ ρΓβδβηίβ Ι’βπιρβΓβιΐΓ Γγζαηίΐη ΑηάΓοηΐοριβ Οοηιηβηβ 
ηυαίΐβό άαηδ VοβυνΓβ δυΐ'ίουί άβ Νΐοβίαδ Οΐιοηϊαίβ ά’βρΐίΐΐθίβδ ηυβ άαηδ 
Γβρορββ ά’ΗοηιβΓβ αοοοιηρα§ηβηί ϋίγδδβ οΙιβΓοάαηί Ιβδ ΓβδδβηιΜαηοβδ 
βηίΓβ Ιβδ άβυχ ΙιβΓΟδ ορύ οηί οαυδέ οβί υδα§β. 

Ο β ο γ § β 8 ΡΙοιιηιίάίβ, Ρβ8 ηιαίήαήβε άβ8 βίαάΐαηΐ8 (β β ο I α γ ΐ) 

£Γ668 άβ V υηίνβΐ'8ΪΙέ άβ Ραάοιιβ. (Ιέτβ ρατύβ. Αϊ'ίίεΙί 1634-1782), 

ρρ. 260 - 336. 

Ε’υηΐνβΐ’δΐίβ άβ Ραάουβ ίυί ρουΓ υηβ Ιοη^υβ ρβηοάβ άβ ίβιηρδ 
(άυ XVI6 δΐβοΐβ ίυδ^υ’αυ XVIII6 δΐβοΐβ) Ιβ οβηίΓβ υηΐηυβ άβ ουΙΐυΓβ 
4 ηΐνβαυ υηΐνβΓδΐίαΪΓβ ρουΓ Ιβδ Οτβοδ, ΐαηί ρουΓ οβυχ άβδ οοΐοηΐβδ 
νβηΐίΐβηηβδ, ςυβ ρουΓ Ιβδ αυίΐ’βδ, ρΐυδ ηοπάυβυχ, άβδ τβ^ίοηδ ίβηυβδ 
δουδ Ια άοιηίηαΐϊοη οίίοπιαηβ. ϋβ οβοΐ ο’βδί ίΓβδ ίαοϋβ άβ οοπιρΓβηάΓβ 
Ιβ γοΙθ ρΓβάοηιϊηαηί 0{υβ ΓυηϊνβΓδΐίβ βυί ρουΓ Ια ίοηηαίΐοη άβ Ια οΐαδδβ 
ΐηίβΐΐβοίυβίΐβ 1ιβ11βηί(}υβ άβ οβ ίβιηρδ βί ΠηίβΓβί ς;υβ δυδοίίβ Ια οοηηαΐδ- 

δαηοβ άβ ίουί Ιβ χηουνβπιβηί άβδ έίυάίαηίδ §τβθδ, ^υβ οβίίβ ιηβηιβ υηί- 

Κόδΐιτηεδ (1υ νοίυιτιο 585 

νβΓδΐίβ αοουβίΐΐΐί ρουΓ 6ίβη άβυχ δίβοίβδ. Ε’αυίβυΓ άβ Ια ρΓβδβηίβ βίυάβ 
α ρυ οοηδυΐίβΓ Ιβδ ηιαίποπίβδ οοηδβΓνββδ άαηδ ΓΑροΙιϊνϊο Αηίίοο βί ΓΑγ- 
οΚίΛάο ΜοάβΓηο άβ ΓυηϊνβΓδΐίβ βί ΐΐ βη α οορίβ Ιβδ ΐηδοπρίΐοηδ οοηοβΓ- 

ηαηί Ιβδ έίυάίαηίδ §Γβθδ. ϋαηβ οβίίβ ρΓβηηϊβΓβ ρυ61ΐοαίϊοη ΐΐ ρΓβδβηίβ, βη 
βάϋίοη άϊρίοηιβίϊςμιβ, δβυίβιηβηί Ιβδ ΐηδΟΓΪρϋοηδ 4 Ια Εαουΐίβ άβδ ΑΓίίδίΐ 
(1634 - 1782), ςυβ οοηίΐβηηβηί βη ίουί 1629 ηοηαδ. Ε’βίυάβ βδί άΐνΐδββ 
βη ίΓοΐδ ραΐ’ίίβδ : α) Ια ρΓβδβηΐαίίοη, άαηδ 1ας[υβ11β δοηί βηυηιβΓβδ Ιβδ 
Γβ^ΐδίΓβδ οοηδυΐίβδ, 6) Ια ρυ6Ιίοαίΐοη άυ ίβχίβ βί ο) Γίηάβχ, ςυβ δβ Ιΐπιΐίβ 

αυχ ηοπίδ ρΓορΓβδ άβδ έίυάίαηίδ. 

Ρ. Ώ. Μ α8 Ιτ ο άίτηίΐτ ιβ, ϋη ιηαηιΐ8βήί ίηβοηηιι άιι Νοηι.οβαηοη 

άβ ΜαηιιβΙ ΜαΙαχο8, ρρ. 337 - 342. 

Ε’αυίβυΓ άέοπί υη ιηαηυδοπί ΐηοοηηυ άυ Νοηιοοαηοη άβ Μαηυβί 
Μαΐαχοδ, ηοίαΪΓβ 0ΓΪ§ίηαΪΓβ άβ Ναυρίίβ, έοπί βη 1αη§υα§β οοηιπιυη («φρά- 

σιν κοινήν») Λ^βΓδ 1562 ου 1563. Οβ ηιαηυδΟΓΪί, άαίβ άυ XVII6 δίβοΐβ, βδί 
άβροδέ αυχ ΑΓοΕϊνβδ άβ 1’αηοΐβη ΜοηαδίβΓβ δαΐηίί-ΝΐοοΙβδ βη ΕυΕέβ, 

αρρβίέ ΟαΙαίαΕΐ. 

Ν. Ο. Ρ ο ΙίΙί 8, Μαΐ'β ά'Ερ1ιβ8β τβροη868 ά άβ$ φιβ8ίΐοιΐ8 άβ ΓΕβτΐίια'β 

8αίηΙβ, ρρ. 343 - 364. 

Εβδ οβυνΓβδ, βάίίββδ ηιαϊηίβηαηί ρουΓ Ια ρΓβπιΐβΓβ ίοΐδ, η’αρροΓίβηί 
ραδ δβυίβηιβηί ςυβίςυβ οΐιοδβ άβ ηουΛ’Όαυ, ςυαηί αυ οοηίέηυ δυΓ Ιβ 
ίΕβχηβ άβδ Γβίαίίοηδ βηίΓβ 1’θΓΪβηί βί ΓΟοοΐάβηί, ηιαίδ βΐΐβδ Γβνβίβηί Ια 
οοηηαΐδδβηοβ ναδίβ άβ 1’αυίβυΓ άαηδ Ιβ άοηιαΐηβ άβ Ια ίΐιβοΐο^ϊβ βί άβ 

Ια ρΕϋοδορΕΐβ. 
Εαηδ Ια ρΓβηιΐβΓβ οβιπ'τβ ΐΐ άϊδουίβ Ιβ ρΓοΜέιηβ άυ ίβιηρδ άβ Ια 

νβηυβ άυ Οΐιπδί άαηδ Μαί. 11,21-24, βη βχροδαηί υη ηουνβαυ ροΐηί άβ 
νυβ ού ϋ αάορίβ υηβ ραδΐίΐοη ΐηίβΓΠίβάίαίΓβ βηίΓβ Ιβδ Εοοίβδ ά’ΑηίΐοοΙιίβ 
βί ά’ΑΙβχαηάΓΪβ; ϋ ίίηίί βη άΐδαηί φΓϋ α δουίβηυ αυάαοϊβυδβπιβηί οβίίβ 

ίΐιβδβ ρουΓ Ιβδ ΓβΟίϊββΓ. 

Όαηδ Ια ίΓοίδΐβηιβ οβυλπβ, βχρ1ΐί{υαηί Γαηίίηοπιίβ βηίΓβ Μαί. 17,20 

βί ΙΟογ. 13,2, ΜαΓο δυΐί Ια ιηβηιβ πχβίΐιοάβ βί αάορίβ ρΐυίόί Ιβδ ίάέβδ 
άβ ΓΕοοΙβ ά’ΑΙβχαηάΓΐβ δουίβηαηί ςηβ «σνκάμινος» δγηιΕοΙϊδβ ΓΕαΕϊίυάβ 

άυ πια! οΕβζ Γΐιοπιπιβ βί «ορος» δγπιΕοϋδβ Ιβ άέηιοη. 

ϋαηδ Ια άβυχΐβιηβ οβυνΓβ Μαΐ’ο βχροδβ δα ραδΐίΐοη ρΐιίΐοδοράΐ^υβ α 
δανοΐΓ Γαδρβοί ρΕΐΙοδορΚΐ^υβ άβδ οΐιοδβδ νυβ ραΓ Ιβ οΙΐΓΐδίΐαηΐδΠΐβ βη 
ορροδαηί 4 Ια ΚβρυΕΙΐ^υβ άβ ΡΙαίοη, δυΓίοιιί αυ ΙΐνΓβ I, υη βίαί (^ιιΐ δβΓα 
§ουνβΓηέ ραΓ Ιβδ Ιοΐδ οϊΐΓέίΐβηηβδ. II ρΓοροδβ άβδ δοΐυίΐοηβ, ς^υί βηΐβνβηί 
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Σελ. 8 στ. 6 έκ τών κάτω αντί Θησαυρίσαατα γρ. Θη σουρίσματα 
» 9 » 7 » » » » 15-29 » 15-23 
» 10 » 4 » » » » 131101503111 » ίΓ3Π0Ϊ503ίπ 
» 21 » 12 » » » » ΒοΙΙβΙίηο » ΒοΙΙεΙΙίηο 
» 29 » 16 » » » » Άπανθίσματάριον » Άπανθίσματάριον 
» 94 » 16 » » άνω » άρκεϊσθει » άρκεΐσθαι 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΖ' (1969 - 1970) ΤΟΜΟΥ 

Σελ. 

γ/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ : Ή έν Ιταλία έκδοσις ελλη¬ 

νικών εκκλησιαστικών βιβλίων (κυρίως λειτουργικών) γενο- 

μένη έπιμελεία Ελλήνων Ορθοδόξων κληρικών κατά τούς 
ιε' - ιζ' αιώνας . 3 - 33 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ : Ό γάμος τής ύπεξουσίας κατά τό 
Βυζαντινόν δίκαιον .,.. 34 - 54 

Ο ΑΥΤΟΣ : Πραγματεία περί προγάμου δωρεάς έκδχδομένη έκ 
του ύπ’ άριθ. 1430 κώδικος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελ¬ 

λάδος . 55 - 75 

ΕνΑΝΟΗΕΕΟδ ΜΟΕΓΓδΟΡΟυΕΟδ : ΡΙαίοη εΐ Ια ρίιϋοδορίιίε 
όγζαηΐίηε. Αείιιαίΐίέ εΐ ρεΓδρεεΐίνεδ .?.76 - 84 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ : Ανέκδοτον έγκώμιον εις 
Άνδρέαν Κρήτης . 85 - 94 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ : Ή αύτοκρατορική αύ- 

λή του Βυζαντίου κατά τον ζ' αιώνα .. 95-133 

^ ΚΟΟΟΕΡΗΕ ΟυίΕΕΑΝΟ : Εΐυάεδ δΐιτ ΓΕίδίοΐτε αάιτιίηίδίΓαίίνε 
άε ΓεηχρίΓε Βγζαηίΐιι. Εεδ άίίΓέτεηίεδ εΐαδδεδ άε ΓοηεΙίοηηαίΓεδ 
(IV® - VI6 δ.). 134-145 

ΡΚΑΝΟΑ ΡϋδΟΟ : II ραηε^ίπεο άΐ ΜίεΗεΙε ΙίαΙίεο ρετ Οΐο- 

ναηηϊ Οοιηηεηο ... 146-169 

V/ ΜΑΝΟΥΣΟΣ I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ : Ή έν Βενετία Ελληνική 
Κοινότης καί οί μητροπολϊται Φιλαδέλφειας .... 170- 210 

ΣΤΑΥΡΟΣ I. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ : Αί αντιλήψεις περί τών εσχάτων 
τοϋ κόσμου καί ή κατά τό έτος 1346 πτώσις τοϋ τρούλλου 
τής άγιας Σοφίας (έκτος κειμένου πίν. Α'- Γ') . 211-250 

ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ : Ανδρόνικος ό Κομνηνός καί 
/ Όδυσσεύς .’. 251 - 259 

V ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ : Αί πράξεις εγγραφής τών Ελλή¬ 

νων σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου τής Παδούης (Μέρος 
Α'. ΑΠίδΙί 1634 - 1782)... .... 260,336 

·> ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ : 5Αγνωστον χειρό- 

, η ’ γραφον τοϋ νομοκάνονος τοϋ Μανουήλ Μαλαξοΰ . 337 - 342 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ : Μάρκου Εφέσου τοϋ Εύγενικοϋ 
■" λύσεις αποριών τής θείας Γραφής . 34^ί^$Ρΐ5^ 
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ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ : Τά επιγράμματα τοΰ Ίακ. 

Διασσωρίνου. Έκδεδομένα, προσγραφόμενα και ανέκδοτα 

κείμενα. 
7 Ν. Β. Τ. : ’Ανέκδοτος αλληλογραφία Αθανασίου Παπαδοπού- 

λου Κεραμέως προς τον Βασίλειον Μυστακίδην. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ : "Αγιος Παντελεήμων Μπου- 

λαριών (εκτός κειμένου είκ. 1-20) .· 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΑΝΑΦΗΣ : Κωσταντίνου "Ακροπολίτου 
λόγος εις την άνακαίνισιν του ναοϋ τής τοϋ Κυρίου ήμών 

Άναστάσεως διαβητικός. 

Ο ΑΥΤΟΣ : Νέον χειρόγραφον νομοκάνονος του τύπου «πάνυ 

ώφέλιμον καί πλουσιώτατον».. 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ : Εις τά περί μητροπολιτών 
Φιλαδέλφειας (Προσθήκη εις τάς σσ. 170-210) . 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ : Νικόλαος Β. Τωμαδάκης: Πώς είδον^ 

ο! σύγχρονοι ιστορικοί την άλωσιν τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως....... 
/ Ό αυτός: Ή πτώσις τής Κιονσταντινουπόλεως καί αί επιπτώ¬ 

σεις αυτής..*. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ : Ύπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Παν. Γ. 

Νικολοπούλου, Κωνστ. Α. Μανάφη, Στ. Ί. 

Κουρούση, Ά ν δ ρ. Κουρούση, Τάσου Ά θ. 

Γριτσοπούλου. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ : 'Υπό Ν. Β. Τ (ω μ α δ ά- 

κ η) καί "Ανδρε ανής Κουρούση.. 

365 - 373 

374 - 436 

437 - 458 

459 - 465 

466 - 472 

473 - 474 

475 - 482 

482 - 490 

491 - 527 

528 - 533 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ βυζαντινών καί μεταβυζαντινών δημοσιευμάτων 

Ελλήνων υπό Αικατερίνης Χώματα. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Νέα περιοδικά καί νέαι σειραί δημοσιευμάτων. 

Διεθνές συμπόσιον «Ό αύτοκρατορικός θεσμός εις τό Βυ¬ 

ζάντιον, εις τον δυτικόν καί εις τον σλαβικόν Μεσαίωνα»).. 

534 - 561 

562 - 564 

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ..;. «τ ’«ο 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ μεθ’ ών ανταλλάσσεται ή Έπετηρίς. 56/068 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1969 - 1970 . 569 - 572 

ΠΙΝΑΚΕΣ Διοικητικών Συμβουλίων, Ιδρυτών, ευεργετών, δωρη- 

ΚΕΒυΜΕδ . 580 588 
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ. 

ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ ΕΝ ΤΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΥΡΤΙΔΗ 
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑΙ (113) 

ι 

'Ο ΛΖ' (1969- 1970) τόμος τής ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ έξετυπώθη τήν 25ην Φεβρουάριου 
1971 έπιμελεία τοϋ διευθυντοϋ αύτής καθηγητοΰ κ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

καί τοϋ κ. Σταύρου *Ι. Κουρούση, φιλολόγου. 


